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Sak 078-2020
Revidert nasjonalbudsjett 2020 - økonomiske konsekvenser av Covid-19

Forslag til vedtak:
1. Styret konstaterer at bevilgninger gjennom Prop 117 S (2019-2020) og Prop. 127 S
(2019-2020) setter helseregionen i stand til å håndtere økonomiske effekter av
koronapandemien så langt. Videre tilrettelegger bevilgningene for opptrapping av
pasientbehandlingen.
2. Styret konstaterer at regjeringen vil kompensere for tapte aktivitetsbaserte inntekter til
og med mai måned. Styret forutsetter at dette omfatter samlet budsjettavvik for alle
aktivitetsbaserte inntekter, dvs. ISF- og HELFO-refusjoner, som tildeles fra staten. Til
sammen utgjør dette ca. 1 350 millioner kroner per mai måned. Helseforetak/sykehus
kan inntektsføre sin andel per mai måned. Styret tar til etterretning at det er usikkerhet
forbundet med nivået på kompensasjonen for tapte aktivitetsbaserte inntekter, og at
eventuelle avvik vil måtte sees i sammenheng med økt basisbevilgning.
3. Styret slutter seg til at det foreløpig tildeles 1 165 millioner kroner av økt
basisbevilgning til helseforetak/sykehus. Av denne tildelingen fordeles 800 millioner
kroner gjennom den regionale inntektsmodellen, for opptrapping av aktivitetsnivået og
til dekning av nødvendige investeringer. Videre kompenseres helseforetak/sykehus for
bortfall av aktivitetsbaserte inntekter ut over ISF- og HELFO-refusjoner med til sammen
365 millioner kroner. Midlene tildeles helseforetak/sykehus basert på rapportert
inntektstap. Gjenværende del av økt basisbevilgning holdes tilbake i det regionale
helseforetaket inntil videre og for nærmere vurdering av de totale økonomiske
konsekvenser for 2020.
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4. Styret legger til grunn følgende fordeling av bevilgningen på 270 millioner kroner i
henhold til Prop. 127 S (2019-2020) til oppgradering av sykehusbygg og tilrettelegging
for medisinsk teknologi og digitale løsninger i sykehus:






Sørlandet sykehus HF, utskiftning av avløpsnett og ventilasjonsanlegg Arendal,
Flekkefjord og Kristiansand; 45 millioner kroner
Sykehuset Østfold HF, Fredrikstadklinikken; 35 millioner kroner
Vestre Viken HF, oppgradering Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus; 50
millioner kroner
Sykehuset Telemark HF, ombygging akuttmottak/felles oppvåkningsenhet
Notodden; 12 millioner kroner
Sykehuset Innlandet HF, vedlikeholdsprosjekter og byggnær IKT ved
Lillehammer, Reinsvoll, Hamar og Elverum; 53 millioner kroner

Resterende 75 millioner kroner fordeles helseforetakene med pasientbehandling til
investeringer i sykehusbygg, medisinsk teknologi og/eller digitale løsninger i sykehus.
Styret ber administrerende direktør følge opp at bruken av disse midlene er i tråd med
føringene fra Helse- og omsorgsdepartementet.
5. Styret ber om å bli orientert om den økonomiske utviklingen som følge av
koronapandemien.

Hamar, 26. juni 2020

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør
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1.

Hva saken gjelder

Koronapandemien har gitt vesentlige negative økonomiske effekter for helseforetak og
sykehus. Vridning av pasientbehandlingen, beredskapssituasjon og forsterkede krav til
smittevern har medført vesentlige inntektsbortfall og økte kostnader, samt utløst behov for
investeringer. Redusert elektiv aktivitet som følge av beredskapssituasjon med
omdisponering av personell og arealer er hovedårsakene til inntektsbortfallet, men man ser
også et lavere antall nyhenvisninger og at færre pasienter møter til planlagt time.
I denne saken forslår administrerende direktør fordeling av Stortingets bevilgninger i
forbindelse med koronapandemien. I tillegg gis en kort orientering om konsekvenser for
resultat og investeringer per utgangen av mai måned.

2.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

2.1

Bakgrunn

Prop. 117 S (2019-2020) - revidert nasjonalbudsjett og Prop. 127 S (2019-2020) - endringer
i statsbudsjett 2020 i forbindelse med koronasituasjonen, ble vedtatt av Stortinget 19. juni
2020.
Basisbevilgningen til Helse Sør-Øst RHF er i Prop. 117 S økt med 2 971 millioner kroner som
følge av virusutbruddet. I tillegg gis en midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften med
fire prosentpoeng for tredje termin, som er anslått å utgjøre en besparelse på 500 millioner
kroner på nasjonalt nivå.
I forbindelse med regjeringens forhandlinger med opposisjonen om revidert
nasjonalbudsjett, ble regjeringspartiene og FrP enige om å styrke sykehusenes økonomi
med ytterligere 600 millioner kroner fordelt på de regionale helseforetakene. Det fremgår
av enigheten at regjeringen skal «påse at de regionale helseforetakene tar i bruk samlet
kapasitet i helseregionen, også hos de private tilbyderne, for å ta igjen helsekøer og etterslep
som har oppstått i forbindelse med koronapandemien». Helse Sør-Øst RHF sin andel utgjør
324 millioner kroner.
Samlet er dermed basisbevilgning til Helse Sør-Øst RHF for 2020 økt med 3 295 millioner
kroner.
Stortinget vedtok på grunnlag av Prop. 127 S (2019–2020) å tildele de regionale
helseforetakene 500 millioner kroner til oppgradering av sykehusbygg og tilrettelegging for
medisinsk teknologi og digitale løsninger i sykehus. Helse Sør-Øst RHF sin andel utgjør 270
millioner kroner. Dette skal være tiltak som kommer i tillegg til ordinære planer. Tiltak med
høy arbeidskraftinnsats som kan igangsettes raskt skal prioriteres. Tildelingen er en del av
regjeringens tiltak for å stimulere til økt etterspørsel og aktivitet.
Foretaksmøtet 10. juni 2020 ba Helse Sør-Øst RHF legge til grunn at det vil bli gitt
kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter til og med mai måned. Foretaksmøtet
anerkjenner at situasjonen fremdeles er usikker, og regjeringen vil følge utviklingen i de
regionale helseforetakenes utgifter og inntekter nøye videre og ved behov komme tilbake til
Stortinget med bevilgningsforslag.
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2.2

Foreløpige økonomiske konsekvenser av koronapandemien

Helseforetakene, de private ideelle sykehusene og Helse Sør-Øst RHF rapporterer månedlig
estimater over inntektsbortfall, økte kostnader og nødvendige investeringer som følge av
koronapandemien. Det er usikkerhet i rapporteringen, spesielt for kostnadssiden, da det er
utfordrende å fastsette tydelige prinsipper for å henføre korrekte effekter til pandemien.
Tabell 1 viser innrapporterte konsekvenser for resultat og investeringer per mai.

Rapportering per mai
InntektsØkte
Netto
bortfall
kostnader
resultateffekt
Investeringer
Akershus universitetssykehus HF
187 100
-25 900
161 200
27 900
Oslo universitetssykehus HF
518 500
-38 700
479 800
39 700
Sunnaas sykehus HF
19 800
1 100
20 900
Sykehusapotekene HF
102 000
-88 200
13 800
Sykehuset i Vestfold HF
95 600
22 100
117 700
13 300
Sykehuset Innlandet HF
178 700
800
179 500
37 900
Sykehuset Telemark HF
75 700
5 300
81 000
19 900
Sykehuset Østfold HF
96 200
45 800
142 000
29 900
Sykehuspartner HF
23 900
23 900
15 300
Sørlandet sykehus HF
127 000
22 800
149 800
55 600
Vestre Viken HF
242 500
34 400
276 900
29 000
Helse Sør-Øst RHF
2 400
2 400
101 200
Sum helseforetak
1 643 100
5 800
1 648 900
369 700
Betanien Hospital AS
7 900
-600
7 300
Diakonhjemmet Sykehus AS
65 700
42 100
107 800
3 200
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
70 700
6 200
76 900
6 100
Martina Hansens Hospital AS
26 100
-4 000
22 100
Revmatismesykehuset AS
1 300
-1 300
Sum private ideelle sykehus
171 700
42 400
214 100
9 300
Sum Helse Sør-Øst foretaksgruppen
1 814 800
48 200
1 863 000
379 000
Tabell 1 Innrapporterte resultat- og investeringskonsekvenser som følge av koronapandemien per mai
Tall i tusen kroner

Sum covid-19
189 100
519 500
20 900
13 800
131 000
217 400
100 900
171 900
39 200
205 400
305 900
103 600
2 018 600
7 300
111 000
83 000
22 100
223 400
2 242 000

Inntektsbortfall
Det samlede inntektsbortfallet utgjør ca. 1 815 millioner kroner. I tillegg til ISF- og HELFOrefusjoner, som utgjør i overkant av 70 prosent av inntektsbortfallet, inngår tapte
egenandeler, gjestepasientinntekter og øvrig inntektsbortfall f.eks. fra parkering,
kantinedrift mv. ISF- og HELFO-refusjoner ble gitt som overslagsbevilgning i statsbudsjettet
for 2020. I tabellen ovenfor er det ikke tatt hensyn til kompensasjonen vedtatt av
foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF av 10. juni 2020.
Økte kostnader
I tabellen over inngår effekter av redusert arbeidsgiveravgift med ca. 158 millioner kroner
for mai måned.
Sykehusapotekene HF har en kostnadsbesparelse på ca. 88 millioner kroner per mai, slik at
netto merkostnader for øvrige helseforetak og sykehus utgjør samlet ca. 136 millioner
kroner. Både Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF rapporterer
reduserte kostnader som følge av pandemien. Dette skyldes hhv. redusert varekost og
redusert kjøp av offentlige helsetjenester.
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Det forventes at effekten av redusert arbeidsgiveravgift for juni vil utgjøre i størrelsesorden
180 millioner kroner. Samlet gir dette reduserte kostnader til arbeidsgiveravgift på om lag
340 millioner kroner for helseforetakene og sykehusene. Dette er i størrelsesorden
tilsvarende de merkostnadene helseforetakene og sykehusene rapporterer om hittil i år.
Investeringer
Det er påløpt eller forpliktet investeringer for ca. 375 millioner kroner. I dette inngår 98
millioner kroner til anskaffelse av respiratorer, dialysemaskiner mv. i regi av Helse Sør-Øst
RHF.
Oppsummering
Rapportering per mai viser at ulempene ved koronapandemien har truffet helseforetakene
og sykehusene ulikt. Det må antas at helseforetakenes og sykehusenes driftssituasjon også
vil ha ulik belastning som følge av utvikling av pandemien fremover. Rapporteringen er
dessuten beheftet med usikkerhet.
Helse Sør-Øst RHF vil følge utviklingen nøye hva gjelder rapportert kostnadsøkning,
inntektsbortfall og nødvendige investeringer, og foreta nærmere vurdering av de totale
økonomiske konsekvenser for 2020.

2.3

Kompensasjon for inntektsbortfall per mai

Foretaksmøtet 10. juni 2020 ba Helse Sør-Øst RHF om å legge til grunn at det vil bli gitt
kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter til og med mai måned. Helse Sør-Øst RHF
forutsetter at dette omfatter ISF- og HELFO-refusjoner og at det vil bli målt mot
foretaksgruppens samlede budsjett. Helse Sør-Øst RHF forutsetter videre at ISF-andelen av
tapte gjestepasientoppgjør fra andre regioner tilfaller regionen som hadde planlagt
ressurser til pasientbehandlingen. Beregninger viser at inntektsbortfallet for
aktivitetsbaserte inntekter utgjør om lag 1 350 millioner kroner per utgangen av mai
måned. Det er uklart hvorvidt tapte egenandeler inngår i kompensasjonen for tapte
aktivitetsbaserte inntekter.
Helseforetakene og sykehusene har inntektsbortfall knyttet til gjestepasientoppgjør som
følge av pasientmobilitet. Dette utgjør i størrelsesorden 280 millioner kroner per mai,
hvorav om lag 100 millioner kroner skyldes redusert pasienttilgang fra andre regioner
(prissatt til 80 prosent av ISF-pris). Helse Sør-Øst RHF har forutsatt at ISF-refusjoner som
følger gjestepasientoppgjøret fra andre regioner på 65 millioner kroner tilfaller Helse SørØst RHF, og dette beløpet inngår derfor i inntektsbortfallet som er beskrevet over på 1 350
millioner kroner. Helse Sør-Øst RHF vil gå i dialog med de øvrige regionale helseforetakene
vedrørende kompensasjon for gjenstående betaling på 35 millioner kroner. Øvrig
inntektsbortfall utgjør om lag 150 millioner kroner. Samlet inntektsbortfall ut over ISF- og
HELFO-refusjoner består således av 180 millioner kroner i internt gjestepasientoppgjør, 35
millioner kroner i gjenstående betaling for gjestepasienter fra andre regioner og 150
millioner kroner i annet inntektsbortfall. Samlet utgjør dette 365 millioner kroner.
Sykehusapotekene HF har rapportert et inntektstap i størrelsesorden 100 millioner kroner,
men har samtidig en betydelig reduksjon i varekostnader. Det forslås derfor at de ikke gis
kompensasjon for bortfall av inntekter. Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF har ikke
rapportert inntektsbortfall og foreslås derfor ikke tildelt midler.
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De private ideelle sykehusene rapporterer ordinært ikke regnskapsmessig resultat til Helse
Sør-Øst RHF. For å få et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den samlede økonomiske
effekten av koronapandemien, har de private ideelle sykehusene oversendt informasjon om
driftsresultat per mai til Helse Sør-Øst RHF. En gjennomgang av rapportert inntektsbortfall
mot budsjettavvik for samme periode viser små avvik. På bakgrunn av dette, legges
rapportert inntektsbortfall per mai til grunn for forslag til kompensasjon for inntektsbortfall
både for helseforetakene og de private ideelle sykehusene.
For håndtering av et samlet inntektsbortfall per mai på 1 715 millioner kroner, forutsettes
det at kompensasjonen fra Helse- og omsorgsdepartementet dekker samlede
aktivitetsbaserte inntekter på 1 350 millioner kroner (tilsvarende reduserte ISF- og HELFOrefusjoner per utgangen av mai), og at andre inntekter på 365 millioner kroner vil måtte
dekkes av tildelt økt basisbevilgning til Helse Sør-Øst RHF.
Tabell 2 viser forslag til fordeling mellom helseforetak/sykehus i regionen.
Kompensasjon av tapte inntekter
Kompensasjon Basismidler fordelt
aktivitetsbaserte
etter
Tall i hele tusen
inntekter
inntektsreduksjon
Akershus universitetssykehus HF
164 000
23 000
Oslo universitetssykehus HF
322 000
196 000
Sunnaas sykehus HF
18 000
2 000
Sykehusapotekene HF
Sykehuset i Vestfold HF
83 000
13 000
Sykehuset Innlandet HF
144 000
35 000
Sykehuset Telemark HF
64 000
12 000
Sykehuset Østfold HF
87 000
10 000
Sykehuspartner HF
Sørlandet sykehus HF
111 000
16 000
Vestre Viken HF
211 000
31 000
Sum helseforetak
1 204 000
338 000
Betanien Hospital AS
8 000
Diakonhjemmet Sykehus AS
54 000
13 000
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
58 000
13 000
Martina Hansens Hospital AS
25 000
1 000
Revmatismesykehuset AS
1 000
Sum private ideelle sykehus
146 000
27 000
Sum Helse Sør-Øst foretaksgruppen
1 350 000
365 000
Tabell 2 Fordeling av kompensasjon for tapte inntekter

2.4

Sum beløp
187 000
518 000
20 000
96 000
179 000
76 000
97 000
127 000
242 000
1 542 000
8 000
67 000
71 000
26 000
1 000
173 000
1 715 000

Forslag til fordeling av basisbevilgning

Driftssituasjonen til helseforetakene og sykehusene har vært krevende fra utbruddet av
covid-19 i mars. Tildelingen av basismidler skal, sammen med redusert arbeidsgiversats for
3. termin 2020, sørge for at helseforetakene og sykehusene kan dekke økte kostnader som
følge av virusutbruddet og trappe opp igjen til en mer normal driftssituasjon. Samtidig skal
beredskap, bemanningssituasjonen og smittevernhensyn ivaretas. De regionale
helseforetakene ble i foretaksmøtet 17. april 2020 bedt om å starte opptrapping til mer
normalt drift. Det vises til foretaksmøte med helseforetakene i regionen 28. april 2020, der
Helse Sør-Øst RHF ber helseforetakene om det samme. Redusert kapasitet under
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beredskapssituasjonen har medført lengre ventetider for ventende. Det regionale
helseforetaket vil legge til rette for den aktivitetsøkningen som er nødvendig inn mot 2021,
jf. styresak 059-2020; Revidert innspill til statsbudsjettet 2021, og slik at aktiviteten trappes
opp i henhold til føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet.
På nåværende tidspunkt er det vanskelig å anslå mulig inntektsbortfall, eventuelle
merkostnader og investeringsbehov for resten av 2020. Dette vil blant annet påvirkes av
omfang og varighet av pandemien. Det vil ta tid før forsinkelsene i pasientbehandlingen tas
igjen, og det må forventes økte kostnader i overgangen tilbake til normal drift.
Både Sykehusapotekene HF og Sykehuspartner HF rapporterer en netto negativ
resultateffekt fra pandemien. Det akkumulerte budsjettavviket for de to helseforetakene er
imidlertid positivt per mai med hhv. 19 millioner kroner og 50 millioner kroner. For disse to
helseforetakene er det allerede etablert en ordning med avregning av eventuelle
budsjettavvik ved utgangen av året. Det er dermed foreløpig ikke grunnlag for økte
tildelinger. Investeringer i Sykehuspartner HF dekkes ved behov gjennom økt reservasjon av
regional likviditet. Helse Sør-Øst RHF vil følge utviklingen og gjøre en fornyet vurdering
basert på prognoser for 2020.
Det regionale helseforetaket har foreløpig mindre resultateffekter grunnet pandemien.
Inntil videre dekkes disse av besparelser i øvrige poster. Det er usikkerhet forbundet med
kostnader til private avtaleparter, tilrettelegging for økt testkapasitet mv., og dette vil bli
fulgt opp utover høsten. Nye respiratorer og dialysemaskiner som er bestilt av Helse Sør-Øst
RHF skal etter hvert fordeles til helseforetakene og investeringen vil således belastes
aktuelle helseforetak.
Av basisbevilgningen på 3 295 millioner kroner må det tildeles midler som setter
helseforetakene og sykehusene i stand til å øke aktivitetsnivået og gi rom for dekning av
økte investeringsbehov. 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. Det er elementer i den regionale inntektsmodellen som forskutterer
omfordeling av basisramme for pasientflyt mellom helseforetak. Helse Sør-Øst RHF vil
vurdere utviklingen i pasientflyt i løpet av høsten. Eventuelle økonomiske effekter som følge
av endret pasientflyt i 2020 kan ikke fastsettes endelig før aktivitetsgrunnlaget for 2020 er
tilgjengelig. Videre må økonomiske konsekvenser av kjøp av eksterne helsetjenester og
håndtering av private avtaleparter, vurderes nærmere.
Som vist i tabell 1 utgjør investeringer som følge av koronapandemien samlet ca. 375
millioner kroner per utgangen av mai. I forbindelse med etablering av blant annet økt
intensivkapasitet, vurderer Helse Sør-Øst RHF at det måtte gjennomføres investeringer i alle
helseforetak. Videre kan det komme ytterligere investeringer knyttet til pandemien. I tillegg
må helseforetak og sykehus settes i stand til trappe opp igjen til mer normal
pasientbehandling samtidig som beredskapsplaner, bemanningssituasjonen og
smittevernhensyn ivaretas.

Side 7 av 12

Helse Sør-Øst RHF foreslår en samlet og foreløpig bevilgningsøkning på 800 millioner
kroner til formålene omtalt over. Midlene fordeles gjennom den regionale inntektsmodellen,
basert på behovskomponenten for alle tjenesteområder. Sunnaas sykehus HF og private
ideelle sykehus uten eget opptaksområde inngår ikke i den regionale inntektsmodellen.
Private ideelle sykehus uten opptaksområde tildeles etter andel basisramme, mens det er
gjort egen vurdering av basisrammeøkningen til Sunnaas sykehus HF.
Innenfor Oslo sykehusområde tar tildelingen til Lovisenberg Diakonale Sykehus AS,
Diakonhjemmet Sykehus AS og Oslo universitetssykehus HF hensyn til pasientflyt med
andeler som forutsatt i budsjett 2020.
Tabell 3 viser forslag til fordeling av midler til drift og investeringer.
Fordeling til helseforetak og sykehus
Tall i tusen kroner
Beløp
Akershus universitetssykehus HF
133 100
Oslo universitetssykehus HF
125 200
Sunnaas sykehus HF
6 800
Sykehusapotekene HF
Sykehuset i Vestfold HF
62 900
Sykehuset Innlandet HF
97 400
Sykehuset Telemark HF
49 000
Sykehuset Østfold HF
85 500
Sykehuspartner HF
Sørlandet sykehus HF
82 900
Vestre Viken HF
118 400
Sum helseforetak
761 200
Betanien Hospital AS
1 800
Diakonhjemmet Sykehus AS
16 200
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
16 400
Martina Hansens Hospital AS
3 300
Revmatismesykehuset AS
1 100
Sum private ideelle sykehus
38 800
Sum Helse Sør-Øst foretaksgruppen
800 000
Tabell 3 Fordeling av midler til drift og investeringer

Det foreslås at resterende bevilgning på om lag 2 130 millioner kroner beholdes i det
regionale helseforetaket for ny vurdering til høsten. Midlene holdes tilbake for å håndtere
mulig inntektsbortfall og eventuelle merkostnader videre utover i 2020, samt for en
nærmere vurdering av de totale økonomiske konsekvenser for 2020.

2.5

Samlet kompensasjon til helseforetak/sykehus per mai

I denne saken foreslås det en samlet tildeling på 2 515 millioner kroner som vist i tabell 4.
Av dette er 1 715 millioner kroner kompensasjon for tapte inntekter, og 800 millioner
kroner basistildeling til drift og investeringer.
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Kompensasjon/tildeling
Tall i hele tusen

Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehusapotekene HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sykehuspartner HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF
Sum helseforetak
Betanien Hospital AS
Diakonhjemmet Sykehus AS
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
Martina Hansens Hospital AS
Revmatismesykehuset AS
Sum private ideelle sykehus
Sum Helse Sør-Øst foretaksgruppen

Kompensasjon av Basismidler etter
tapte inntekter
inntektsmodell
187 000
133 100
518 000
125 200
20 000
6 800
96 000
62 900
179 000
97 400
76 000
49 000
97 000
85 500
127 000
82 900
242 000
118 400
1 542 000
761 200
8 000
1 800
67 000
16 200
71 000
16 400
26 000
3 300
1 000
1 100
173 000
38 800
1 715 000
800 000

Sum beløp
320 100
643 200
26 800
158 900
276 400
125 000
182 500
209 900
360 400
2 303 200
9 800
83 200
87 400
29 300
2 100
211 800
2 515 000

Tabell 4 Samlet kompensasjon per mai 2020

2.6

Forslag til fordeling av bevilgning på 270 millioner kroner til vedlikehold og
oppgradering

Bevilgningen på 270 millioner kroner skal benyttes til oppgradering av sykehusbygg og
tilrettelegging for medisinsk teknologi og digitale løsninger i sykehus. Foretaksmøtet ba de
regionale helseforetakene fordele midlene i tiltakspakken til tiltak med høy
arbeidskraftinnsats og som kan igangsettes raskt. Foretaksmøtet ba videre Helse Sør-Øst
RHF om at det skal rapporteres særskilt på midlene og sysselsettingseffekten.
På bakgrunn av føringene fra regjeringen foreslår Helse Sør-Øst RHF at følgende prosjekt
ved helseforetak i Helse Sør-Øst tildeles midler til vedlikehold og oppgradering.


Sørlandet sykehus HF – 45 millioner kroner til utskiftning av avløpsnett og
ventilasjonsanlegg ved Arendal, Flekkefjord og Kristiansand



Sykehuset Østfold HF – 35 millioner kroner til rehabilitering av lokaler til psykisk
helsevern ved Fredrikstadklinikken/St. Joseph
o Prosjektet omfatter ombygging og vedlikehold av bygget St. Josephs



Vestre Viken HF – 50 millioner kroner til vedlikehold av Bærum sykehus, Ringerike
sykehus og Kongsberg sykehus (BRK-prosjektet)
o Prosjektet er igangsatt, tildelingen skal benyttes til tidligere realisering av
planlagte tiltak



Sykehuset Innlandet HF – 53 millioner kroner til oppgradering kreftenhet,
branntiltak og avløpstiltak Lillehammer; fjerning av asbest, tiltak avløp og bytte heis
Hamar; tiltak avløp Reinsvoll; og kabling, tilpasninger og utbygging av data- og
kommunikasjonsrom for trådløs infrastruktur Elverum og Hamar (byggnær IKT)
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Sykehuset Telemark HF – 12 millioner kroner til ombygging av akuttmottak/felles
oppvåkningsenhet på Notodden

Dette er prosjekter som allerede er igangsatt og kan realiseres tidligere, eller prosjekter
hvor planleggingen er kommet så langt at oppstart kan være i 2020. Dermed oppnås
sysselsettingsaktiviteten som er ønsket. Det er spilt inn potensielle prosjekter fra de fleste
helseforetakene. Helse Sør-Øst RHF har sett hen til hvilke helseforetak som har regionalt
prioriterte prosjekter i plan- og/eller gjennomføringsfase, tilstand på bygg og hvorvidt
aktuelle helseforetak tidligere har vært prioritert for tilsvarende formål. Ved Akershus
universitetssykehus HF er hoveddelen av bygningsmassen av nyere dato, planlegging av nye
arealer for psykisk helsevern pågår, og nytt kombinert stråle- og somatikkbygg inngår blant
de regionalt prioriterte byggeprosjektene, jf. styresak 060-2020 Økonomisk langtidsplan
2021-2024. Oslo universitetssykehus HF er tidligere regionalt prioritert gjennom lån til
vedlikeholdsinvesteringer for lukking av tilsynsavvik, og det pågår og planlegges flere store
byggeprosjekter basert på målbildet fra styresak 053-2016 Videreføring av planer for
utviklingen av Oslo universitetssykehus HF. Sunnaas sykehus HF tok i bruk 2. byggetrinn i
november 2015, og siste byggetrinn – byggetrinn 3 – inngår blant de regionalt prioriterte
byggeprosjektene. Ved Sykehuset i Vestfold HF pågår 7. byggetrinn i Tønsberg.
Helseforetaket har allerede tatt i bruk nye arealer for psykisk helsevern, og innflytting i
somatiske arealer planlegges i 2021. Nye arealer for kontorarbeidsplasser er også godkjent.
Helse Sør-Øst RHF foreslår videre at det reserveres en pott på 75 millioner kroner som
tildeles helseforetakene med pasientbehandling, etter andel likviditet til investeringer.
Frigjøring av disse midlene forutsetter at helseforetakene i forkant av igangsetting
fremsender grunnlag til det regionale helseforetaket som dokumenter at tiltaket
tilfredsstiller de krav og føringer som ligger til tildelingen. Midlene kan benyttes både til
oppgradering av sykehusbygg og tilrettelegging for medisinsk teknologi og digitale
løsninger i sykehus.
Tabell 5 viser samlet forslag til fordeling av bevilgning på 270 millioner kroner til
oppgradering av sykehusbygg og tilrettelegging for medisinsk teknologi og digitale
løsninger i sykehus.
Fordeling av likviditet til investeringer
Etter andel
likviditet til
Tall i tusen kroner
investeringer Spesifikke tiltak
Akershus universitetssykehus HF
10,6
Oslo universitetssykehus HF
24,3
Sunnaas sykehus HF
0,7
Sykehusapotekene HF
Sykehuset i Vestfold HF
5,1
Sykehuset Innlandet HF
7,9
53,0
Sykehuset Telemark HF
3,8
12,0
Sykehuset Østfold HF
6,5
35,0
Sykehuspartner HF
Sørlandet sykehus HF
7,0
45,0
Vestre Viken HF
9,2
50,0
Sum likviditet til investeringer
75,0
195,0
Tabell 5 Fordeling av likviditet til investeringer

Sum tildeling
10,6
24,3
0,7
5,1
60,9
15,8
41,5
52,0
59,2
270,0
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3.

Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør mener at regjeringens tilleggsbevilgninger for håndtering av
koronapandemien er nødvendig for å opprettholde en sunn driftsøkonomi for helseforetak
og sykehus som så langt som mulig er i tråd med forutsetningene i budsjett 2020.
Bevilgningen er avgjørende for helseforetakenes og sykehusenes planlegging av videre
aktiviteter som følge av pandemien, herunder å øke aktivitetsnivået slik at forsinkelser tas
inn igjen samtidig som det tas hensyn til beredskap, bemanningsplanlegging og smittevern.
Videre er bevilgningen viktig for at helseforetak og sykehus skal ha forutsigbarhet i sine
rammebetingelser og settes i stand til å videreføre sitt arbeid med utvikling i
pasientbehandlingen og medisinskfaglige prioriteringer, samt opprettholde forventet
utvikling i ressursbruk og økonomisk resultat som spilt inn i økonomisk langtidsplan 20212024.
Foretaksmøtet 10. juni 2020 ber Helse Sør-Øst RHF legge til grunn at det vil bli gitt
kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter til og med mai måned. Administrerende
direktør mener det er rimelig at kompensasjonen dekker budsjettavviket på i
størrelsesorden 1 350 millioner kroner.
Det er fremdeles usikkert hvordan koronapandemien vil utvikle seg i 2020 og inn i 2021.
Det må forventes at beredskapskostnader og muligheten til å vende tilbake til normal drift
vil variere mellom helseforetak og sykehus gjennom året.
Administrerende direktør inviterer styret til å konstatere at at bevilgninger gjennom Prop
117 S (2019-2020) og Prop. 127 S (2019-2020) setter helseregionen i stand til å håndtere
økonomiske effekter av koronapandemien så langt. Bevilgningene tilrettelegger også for
opptrapping av pasientbehandlingen.
Videre inviterer administrerende direktør styret til å konstatere at regjeringen vil
kompensere for tapte aktivitetsbaserte inntekter til og med mai måned. Administrerende
direktør anbefaler at styret forutsetter at dette omfatter samlet budsjettavvik for alle
aktivitetsbaserte inntekter, dvs. ISF- og HELFO-refusjoner, som tildeles fra staten. Til
sammen utgjør dette ca. 1 350 millioner kroner per mai måned. Administrerende direktør
anbefaler at styret vedtar at helseforetak/sykehus kan inntektsføre sin andel per mai
måned. Det må anføres at det er usikkerhet forbundet med nivået på kompensasjonen for
tapte aktivitetsbaserte inntekter, og at eventuelle avvik vil måtte sees i sammenheng med
økt basisbevilgning.
Administrerende direktør anbefaler at styret slutter seg til at det foreløpig tildeles
1 165 millioner kroner av økt basisbevilgning til helseforetak/sykehus. Av denne tildelingen
fordeles 800 millioner kroner gjennom den regionale inntektsmodellen, for opptrapping av
aktivitetsnivået og til dekning av nødvendige investeringer. Videre kompenseres
helseforetak/sykehus for bortfall av aktivitetsbaserte inntekter ut over ISF- og HELFOrefusjoner med til sammen 365 millioner kroner. Midlene tildeles helseforetak/sykehus
basert på rapportert inntektstap. Gjenværende del av økt basisbevilgning holdes tilbake i
det regionale helseforetaket inntil videre og for nærmere vurdering av de totale økonomiske
konsekvenser for 2020.
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Administrerende direktør anbefaler videre at bevilgningen på 270 millioner kroner til
vedlikehold og oppgradering av sykehusbygg og tilrettelegging for medisinsk teknologi og
digitale løsninger, gjennom Prop. 127 S (2019-2020), fordeles mellom IKT og
bygningsmessig vedlikehold. Midlene som blant annet skal benyttes til bygningsmessig
vedlikehold og oppgradering anbefales tildelt til prosjekter ved Sørlandet sykehus HF,
Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF og Sykehuset Østfold HF.
Resterende 75 millioner kroner foreslås tildelt alle helseforetakene som driver
pasientbehandling til investeringer i sykehusbygg, medisinsk teknologi og/eller digitale
løsninger i sykehus. Administrerende direktør vil følge opp at bruken av disse midlene er i
tråd med føringene fra Helse- og omsorgsdepartementet.
Den økonomiske utviklingen som følge av pandemien er usikker. Administrerende direktør
vil følge utviklingen nøye, holde styret orientert og komme tilbake til fordeling av
gjenværende basisbevilgning til høsten.

Trykte vedlegg:
 Ingen
Utrykte vedlegg:
 Ingen
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