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 FORSLAG TIL VEDTAK    

  
1. Styret vedtar framlagt budsjett 2022 med et resultatkrav på 226 millioner kroner.  

  

2. Administrerende direktør får fullmakt til å foreta endringer og eventuelle 
korrigeringer som ikke har resultatvirkning på foretakets samlede budsjett.  

  

3. Styret vedtar følgende investeringsbudsjett for 2022:  
 

 
 

4. Administrerende direktør får fullmakt til å gjøre nødvendige tilpasninger eller 

omprioriteringer innenfor rammen i investeringsbudsjettet.    

 

5. I tråd med tidligere vedtak i Helse Stavanger (sak 45/17) gir styret administrerende 

direktør fullmakt til å søke lån til NyeSUS fra Helse Vest RHF på kr 604 853 000 mill. i 

2022-kroner.  

 

6. Styret ber om å få investeringsbudsjettet til ny behandling dersom forutsetninger i 
finansieringsgrunnlaget endrer seg.  

  

7. Styret godkjenner foreløpig likviditetsbudsjett for 2022.  

I hele mill. kr 2022

NyeSUS ekskl. MTU som skal investeres på Våland 2 722            

Medisinsk teknisk utstyr 257               

Bygg 67                  

Annet 33                  

Investeringsbudsjett 3 078            
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 1  Administrerende direktørs vurdering 

Budsjettet for 2022 er sterkt preget av bygging av nytt sykehus på Ullandhaug. Rundt 2,7 
milliarder skal investeres i byggeprosjektet i løpet av 2022. I driftsbudsjettet er det funnet 
rom for å styrke enkelte områder som for eksempel behandling av psykiatriske pasienter med 
tverrfaglig team i observasjonsposten. Anestesiavdelingen er styrket i 2021 og blir videre 
styrket i 2022. Administrerende direktør mener budsjettet er stramt, men i tråd med de 
føringer som er gitt av Helse Vest.  
Administrerende direktør tar forbehold om endringer med budsjettmessige konsekvenser 
som eventuelt kommer som følge av styret i Helse Vest RHF sin behandling av endelig 
inntektsfordeling og resultatkrav 2022, styringsdokument 2022 og eventuelle endringer i 
statsbudsjettet under Stortingets behandling. Samlet behandling av konsernbudsjett for Helse 
Vest RHF vil bli gjennomført i RHF-styret i februar 2022.  
Budsjettsaken beskriver premisser og planlagt utvikling av Helse Stavanger i 2022, og viser 
hovedtallene for driftsbudsjettet til foretaket under ett. Videre er det en gjennomgang av de 
viktigste endringer fra 2021 til 2022. Hovedfokus når det gjelder investeringer er 
detaljeringen av investeringsplanen for 2022. I løpet av våren 2022 vil foretaket rullere 
økonomisk langtidsplan til 2023–2032, inklusiv 10-årig investeringsplan. Styret får forslaget 
til behandling i styremøte mai 2022.  
  
De hovedtillitsvalgte og vernetjenesten er orientert gjennom hele budsjettprosessen. Endelig 
budsjettforslag legges frem i drøftingsmøte med de tillitsvalgte 13.12.2021, og foretakets 
arbeidsmiljøutvalg (FAMU) 15.12.2021. Styret vil bli informert i styremøtet om eventuelle 
protokollerte merknader fra dette møtet.  
 

 

 2  Økonomisk langtidsplan 2022–2031 

  

Økonomisk langtidsplan for 2022–2031 ble behandlet i styresak 34/21. Følgende vedtak ble 
gjort:  
  

1. Styret vedtar forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2022–2031. 

 

2. Styret gir tilslutning til følgende resultatkrav i perioden: 

 

 
 

3. Styret vil vedta detaljert budsjett for det enkelte år i de årlige budsjettbehandlingene. 

 

4. Styret ber om å få ny økonomisk langtidsplan for 2022–2031 lagt fram i forbindelse 

med konseptfaserapporten for Nye Stavanger universitetssjukehus BT2. 
  

Økonomisk langtidsplan er et førende element i det årlige budsjettarbeidet.   
  

I mill. kr. 2022 2023 2024 2025 2026

Resultatkrav 226 221 -81 -207 -92
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 3  Budsjettprosess  

  
Budsjettprosessen startet i juni 2021. Fremdriftsplanen for budsjettarbeidet har vært godt 
kjent i foretaket. Foretakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU), hovedtillitsvalgte (HTV) og 
hovedverneombudet (FHVO) har blitt orientert om foreløpig budsjettramme og om 
budsjettprosessen i løpet av høsten. Endelig budsjettforslag legges frem i drøftingsmøte med 
de tillitsvalgte 13.12.2021, og foretakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU) 15.12.2021.    
  

Basert på styrevedtak, strategier og målsetninger har administrerende direktør innarbeidet 
de prioriteringene som ligger til grunn for foretaket i 2022. Budsjettet har vært behandlet i 
administrerende direktørs ledermøter og i egne budsjettmøter. Det videre budsjettarbeidet 
har pågått i klinikkene med bistand fra økonomiavdelingen.   
  
Alle klinikkene har utarbeidet aktivitetsbudsjetter for 2022. Aktiviteten måles i:   

 Antall opphold, dvs. liggedøgn, dagbehandlinger og konsultasjoner poliklinikk  

 Antall DRG-poeng   
  

 4  Tildeling budsjett 2022  

 4.1  Inntekter til Helse Stavanger  

Største andelen av inntektene til Helse Stavanger HF kommer fra statsbudsjettet, fordelt fra 
Helse- og omsorgsdepartementet - (HOD) til Helse Vest RHF. Dette gjelder ISF-inntekter, 
basistilskudd og øremerkede tilskudd.   
  

Helseforetaket har også inntekter fra egenandeler fra pasienter og frikortrefusjoner fra 
HELFO.   
  

I tillegg til disse inntektene har foretaket også inntekter som gjelder avtaler med andre 
samarbeidspartnere, leieinntekter (boliger), prosjektinntekter og andre salgsinntekter.  
  

 4.2  Finansiering av investeringer i 2022  

Midler til investeringer er en del av den årlige basisbevilgningen. Det betyr at Helse Stavanger 
HF må prioritere investeringene innenfor den likviditet foretaket klarer å skape gjennom 
driften.   
  

Helse Stavanger HF planlegger store investeringer knyttet til nytt sykehusbygg. Videre er det 
behov for utskifting og fornying av medisinteknisk utstyr og annet utstyr, samt nødvendige 
ombygginger. For å sikre tilstrekkelig finansiering må investeringsrammen styrkes gjennom 
resultatoverskudd.    
  
De midlene Helse Stavanger HF har til disposisjon til investeringer i 2022 består i hovedsak av 
overskudd fra driften samt innvilget lån fra Helse Vest RHF, lån fra HOD, fratrukket avdrag på 
lån og likviditet til investeringer i Helse Vest IKT.   
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For byggeprosjekt over 500 mill. kr. kan HOD tildele lån opp til 70 % av 
investeringskostnaden med nedbetaling på inntil 35 år. I statsbudsjettet for 2022 er det 
foreslått at Helse Stavanger HF får tildelt 1 446 mill. kr. i lån til Nye SUS, inkl. lån til 
universitetslokaler og ferdigstillelse av B-bygget.   
  

 4.3  Hovedtrekkene i statsbudsjettet  

Statsbudsjettet for 2022 Prop. 1 S (2021-2022), ble lagt frem 12.10.2021, og Stortinget skal 
vedta endelig statsbudsjett i desember 2021.  
Det er lagt til grunn en forventning om generell aktivitetsvekst på 1,7 % sammenlignet med 
saldert budsjett 2021. I statsbudsjettet for 2021 var det lagt opp til en midlertidig 
aktivitetsvekst på 0,8%. Denne er reversert i budsjettet for 2022.  
 

Forventet pris- og lønnsvekst (deflator) er på 2,7 %.   
  

For pasientbehandling omfattet av ISF-ordningen for somatikk, er det lagt til inn en 
aktivitetsvekst på 1,6 % sammenlignet med saldert budsjett for 2021.  
  

Enhetsprisen for somatisk fagområde er satt til kr 47 742 (økning på 2,2 %).   
  

Enhetspris for poliklinisk psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) er kr 3 294 (økning på 2,2%).  
  

Kravene til å unngå fristbrudd, redusere ventetider samt styrke kvalitet og pasientsikkerhet 
videreføres i 2022.  Prioriteringsregelen om at rusbehandling og psykisk helsevern skal ha en 
høyere årlig vekst enn somatikken, er videreført.   
  
Pensjonskostnadene i 2022 er anslått til å bli 1 100 mill. kr høyere enn saldert budsjett 2021. 
For Helse Stavanger HF er pensjonskostnadene økt med om lag kr 74 mill.  sammenlignet med 
revidert nasjonalbudsjett 2021.   

 
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen)  
I forslag til Statsbudsjett er det lagt inn et effektiviseringskrav på 0,5 % av helseforetakenes 
inntekter. For Helse Vest blir nettoeffekten av ABE-reformen om lag 36 mill. kroner i 
reduserte inntekter for 2022.  
  
Effekten av ABE-reformen siden 2015 er estimert til følgende:  
  

  
 

Konsekvens ABE-reforma for Helse Vest
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 SUM

Avbyråkratisering 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

Budsjettavtale 0,1 % 0,1 % 0,3 % 0,2 % 0,1 %

Tillegg 0,1 %

SUM 0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,7 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,5 %

Trekk i samlet budsjett (estimat) -142 050 -176 450 -212 566 -183 038 -135 196 -139 629 -173 842 -153 206

Tilbakeført i rammen 112 050 113 450 101 566 136 038 101 196 104 629 129 942 117 206

Nettoeffekt ABE-reforma (estimat) -30 000 -63 000 -111 000 -47 000 -34 000 -35 000 -43 900 -36 000 -399 900
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Grovt estimert utgjør ABE-reformen et økt effektiviseringskrav på 11 mill. for Helse Stavanger 
HF, og utgjør tilsammen om lag 112 mill. kr i 2022.  
 

Laboratorier og poliklinisk virksomhet  

Statsbudsjettet legger også føringer for refusjonstakster for poliklinisk virksomhet innenfor 
områdene radiologi og laboratorievirksomheter. Refusjon av egenandeler for poliklinisk 
virksomhet inngår også i ABE-ordningen.   
  

Statsbudsjettet legger til rette for en vekst på 3 % i aktiviteten innenfor poliklinisk aktivitet 
som omfatter laboratorie- og radiologitjenester.   
  

For å stimulere til økt effektivisering er refusjonstakstene for laboratorie- og 
radiologitjenester underregulert med kr 28,8 mill. for hele landet. Dette kommer i tillegg til 
effektiviseringskravet gjennom ABE-reformen.  
 
Finansieringsansvar nye pasientadministrerte legemidler (H-resept)  
Finansieringsansvaret for legemidler til behandling av MS, narkolepsi, immunsvikt og sjeldne 
sykdommer ble overført fra folketrygden til de regionale helseforetakene 1. februar 2021. I 
2022 får helseforetakene helårseffekten av dette, som utgjør 1,1 mill. kr for Helse Vest RHF. 
Økningen i basisrammen blir fordelt i den samlede inntektsrammen og fordelt gjennom 
inntektsfordelingsmodellen.  
 
Oppdatering av nasjonal inntektsmodell 
Ny nasjonal inntektsmodell ble vedtatt innført over to år, 2021 og 2022. For å dekke 
omfordelingseffekter er det bevilget 175 mill. kroner i 2021 og ytterligere 150 mill. kr i 2022. 
I tillegg til å implementere den nye inntektsmodellen, er det også en oppdatering av folketall 
og andre kriterier i modellen, som innebærer at det blir en omfordeling mellom regionene fra 
2021 til 2022.  
Den samlede fordelingseffekten ved innføring og oppdatering av nasjonal inntektsmodell gir 
følgende effekter mellom regionene:  

 
 
For Helse Vest gir dette en positiv fordelingseffekt på omtrent 35 mill. kroner ut over det som 
ble signalisert i statsbudsjettet 2021.  
 

Egenandeler  

Det er i basisrammen lagt inn en kompensasjon for manglende prisstigning på egenandeler. 
Samlet kompensasjon for Helse Vest gir en økning i basisrammen på 10,8 mill. kr.  
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Endring bioteknologiloven 
Det er lagt inn en økning på basisrammen på totalt 70,9 mill. kroner til oppfølging av vedtak 
som følger av lovendringen i bioteknologiloven, hvor 13,5 mill. kroner går til Helse Vest. Dette 
tilskuddet gjelder tidlig ultralyd, endret aldersgrense for fosterdiagnostikk inklusiv NIPT og 
andre kostnader på sykehuset i sammenheng med assistert befruktning med eggdonasjon, 
assistert befruktning for enslige og kompensasjon til eggdonorer. Midlene vil bli fordelt til 
foretakene senere i konsernbudsjettsaken.  
 
Kompensasjon for innføring av betaling for nasjonale e-helseløsninger og nettløsninger 
Det er lagt inn en økning i basisrammen til de regionale helseforetakene på 263,6 mill. kroner 
som kompensasjon for innføring av betaling for nasjonale e-helseløsninger. Kompensasjonen 
er en oppfølging av framlegget til endringer i pasientjournalloven. Framlegget inkluderer en 
hjemmel til å kunne gi virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester ansvaret for 
betaling for forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger. For Helse Vest innebærer dette 
en økning i basisrammen på 50,3 mill. kroner. Midlene blir i første omgang holdt tilbake i 
RHFet og eventuelt fordelt senere. 
 
Tolkeloven 
I sammenheng med tolkeloven som trer i kraft 1. januar 2022 blir basisrammen til de 
regionale helseforetakene økt med 3,6 mill. kroner. For Helse Vest utgjør dette en økning på 
0,689 mill. kroner. Tilskuddet blir fordelt i den samlede inntektsrammen.  
 
Flere utdanningsstillinger for spesialsykepleiere 
Det er lagt inn en økning i basisrammen til de regionale helseforetakene på 25 mill. kroner til 
å etablere omtrent 30 nye utdanningsstillinger i anestesi-, barn-, operasjon-, intensiv- og 
kreftsykepleie og for jordmorutdanning. For Helse Vest utgjør dette en økning i basisrammen 
på 4,8 mill. kroner, som vil bli fordelt på et senere tidspunkt.  
 
Resultatbasert finansiering  
Resultatbasert finansiering innebærer at en del av budsjettet blir gjort avhengig av 
måloppnåelse på kvalitetsindikatorer. Helse Vest fordeler resultatbasert finansiering til 
foretakene. Endringen i tildelingen gir en økning på 6,4 mill. kroner til Helse Stavanger 
sammenlignet med 2021.  

 
Modellen gir følgende effekt for 2022 fordelt pr. helseforetak:  

 
  

4.4 Lån  

 

Til sammen er det foreslått utbetaling av lån på kr 1 446 mill. i statsbudsjettet for 2022. Det 
inkluderer lån til B-bygget på 205 mill. kroner. I tillegg planlegger Helse Stavanger å ta opp et 
internt lån mot Helse Vest på 530 mill. kroner.   
 

Resultatbasert finansiering 2022 Stavanger Fonna Bergen Førde Sum

Inntektsfordeling 2022 33 381 16 227 55 021 12 671 117 300     

Inntektsfordeling 2021 26 978         12 119       41 749       10 960       91 806       

Endring 6 403           4 108         13 272       1 711         25 494       



 

7  

  

  

4.5 Særskilte tilskudd  

 
Avansert hjemmesykehus for barn  
Særskilt tilskudd til Helse Stavanger HF for å videreutvikle avansert hjemmesykehus for 
alvorlig syke barn, er videreført i 2022 med kr 6,6 mill.  

 

Medisinsk undersøkelse på barnehusene  

Øremerkede tilskudd til medisinsk undersøkelse på barnehusene er videreført i 2022 med til 
sammen 35,4 mill. kr. For Helse Vest utgjør dette 6,7 mill. kroner, hvor 3,2 mill. er fordelt til 
Helse Stavanger.  

 

Nasjonalt program for screening av tarmkreft  

Regjeringen vil innføre et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft, og programmet skal 
være landsdekkende innen 2024. Tilbudet vil bli gitt til kvinner og menn det året de fyller 55 
år. Det er samlet sett foreslått et tilskudd på 157,1 mill. kr i 2022. Midlene blir fordelt til 
regionene i oppdragsdokument, og Helse Vest RHF vil følge opp disponeringen av denne 
posten på et senere tidspunkt.  

 

LIS1 stillinger  

Det er foreslått å øke tildelingen med 15,5 mill. kroner for å øke tallet på årlige LIS1-stillinger 
med 62, hvor det er lagt opp til 31 nye stillinger høsten 2022. Stillingene skal være rettet inn 
mot spesialitetene allmennmedisin og psykiatri, fordi det er utfordringer med å rekruttere til 
disse spesialitetene.  
 
I statsbudsjettet for 2021 ble det lagt inn en økning på 26 mill. kroner for å opprette 100 nye 
permanente LIS1-stillinger, hvor 50 stillinger startet høsten 2021 og resterende stillinger blir 
lyst ut til våren 2022. I budsjettet for 2022 er det foreslått å øke med 111,5 mill. kroner til 
disse stillingene i 2022.  

 

Tilskuddet til LIS1-stillingene er ikke fordelt ennå og vil blir fordelt til regionene i 
oppdragsdokumentet. Helse Vest RHF kommer tilbake til fordelingen internt i regionen på et 
senere tidspunkt. 

 

Bioteknologiloven 

Det er tildelt totalt 55,7 mill. kroner i øremerkede midler relatert til innføring av tilbud om 
tidlig ultralyd til alle gravide. Midlene skal dekke kompetansehevende tiltak (frikjøp) for 
personellet som må øke sin kompetanse for å tilby tidlig ultralyd til gravide.  

 

Helse Vest er tildelt 6,3 mill. i øremerkede tilskudd for 2022, i tillegg til økt basisramme på 
13,5 mill. kroner. Helse Vest kommer tilbake til fordelingen av midlene i sammenheng med 
konsernbudsjettsaken.  

 

Persontilpasset medisin 

I statsbudsjettet er det tildelt totalt 103,5 mill. kroner til persontilpasset medisin. Dette er en 
videreføring av samme nivå som for 2021, justert for deflator. Helse Vest budsjetterte i tillegg 
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et tilsvarende beløp i 2021 på 9,4 mill. kroner av egne midler. Det er tatt høyde for å 
videreføre denne budsjettposten i 2022, samt en eventuell økning i takt med økning fra staten.  

 

  

 4.6 Bestilling og ISF-inntekt  

DRG-prisen i 2021 er satt til 47 742 kroner.  Det er lagt til grunn en prisøkning på 2,7 %. Det 
er videre tatt høyde for at ABE-reformen, som innebærer at prisen er redusert med 0,5 %.  
Samlet gir det en prisjustering av DRG-prisen på 2,2 %.  
 

Det er lagt til rette for en vekst innenfor ISF-ordningen med 1,6 % med utgangspunkt i budsjett 

2021, hvor det er tatt hensyn til at ekstraordinær aktivitetsvekst på 0,8% i 2021 ikke blir 

videreført til 2022. Helse Vest RHF har lagt følgende overslagsbevilgning til grunn for Helse 

Stavanger:   
 
Tabell 1  

  
 

Helse Vest RHF har lagt til grunn en aktivitetsvekst på 1 % for Helse Stavanger, justert for 
0,8% ekstraordinær aktivitet i 2021. I tillegg har Helse Stavanger økt med 853 DRG-poeng for 
å ta høyde for ny aktivitet, hovedsakelig knyttet til bioteknologiloven og tverrfaglig 
observasjonspost.  

  

I budsjettet for 2022 har Helse Stavanger budsjettert DRG-poeng i tråd med 
overslagsbevilgningen fra Helse Vest RHF.  

  
 4.7  Samlet inntektsfordeling til Helse Stavanger HF fra Helse Vest RHF 2021  

Styret i Helse Vest RHF behandler i møte 09.12.2021 sak om Inntektsramme og resultatkrav 
2022. Budsjettet til Helse Stavanger HF er utarbeidet med utgangspunkt i de foreløpige 
premissene gitt fra Helse Vest RHF.   

  

Administrerende direktør ved Helse Stavanger tar forbehold om endringer med 
budsjettmessige konsekvenser som eventuelt kommer som følge av styret i Helse Vest RHF 
sin styrebehandling, styringsdokumentet for 2022 og eventuelle endringer i statsbudsjettet 
under Stortingets behandling.  

  

Inntektsrammen er fordelt pr. helseforetak som følger (i hele tusen):      
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Tabell 2  

  
  

Vekst i inntektsrammen for 2022 målt mot 2021:  
 

Tabell 3  

  
 
Tabellen viser en samlet vekst i inntektene fra Helse Vest RHF på 6,6 % for Helse Stavanger, 
korrigert for nye/endret forhold. Veksten inkluderer vekst i ISF-inntekter på 1 % og lønns- og 
prisvekst på 2,7 %.  
  
Dersom en holder utenfor økt ISF-inntekt for somatikk utenfor, gir det følgende vekst tall:  
  
Tabell 4 

  

  
5  Resultatkrav 2022 

  

Følgende resultatkrav for 2022 legges frem til styret i Helse Vest RHF:  
  
Tabell 5  

  
 
Resultatkravet fra Helse Vest er det samme som Helse Stavanger satte sin økonomiske 
langtidsplan godkjent i styresak 34/21.  
 
   

 6  Planlagt aktivitet og ISF-inntekt i Helse Stavanger HF  

  

Tabellen under viser foretaket sine plantall for døgn- og dagopphold, samt polikliniske 
konsultasjoner.   
  
Tabell 6 Aktivitet somatikk  

INNTEKTSFORDELING 2022 Helse Stavanger

Helse 

Fonna

Helse 

Bergen

Helse 

Førde

Haralds-

plass

Helse 

Vest RHF SUM

SUM, ISF 2 354 915             1 076 960        3 662 753    729 506             403 360        -                  8 227 495                 

SUM, basisramme fordelt etter modell 4 866 805 2 506 223 6 914 763 2 091 157 16 378 946

Kvalitetsbasert finansiering 33 381 16 227 55 021 12 671 117 300

SUM, basisramme fordelt utanfor modell 310 357 160 204 1 048 120 110 639 543 925 3 496 283 5 669 528
Øyremerkte midlar i bestillinga frå HOD (skal rapporterast 

på): 13 697 1 100 63 272 1 320 0 79 389

SUM, inntekt 2022 fordelt frå RHF 7 579 154 3 760 714 11 743 929 2 945 293 947 285 3 496 283 30 472 659

Inntektsvekst 2022 vs 2021

Helse 

Stavanger

Helse 

Fonna

Helse 

Bergen

Helse 

Førde

Haralds-

plass

Vekst i % justering for aktivitetsvekst 5,7 % 4,4 % 3,2 % 4,4 % 3,0 %
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Økningen på dagopphold ligger i hovedsak på kirurgiske fag. Økningen i polikliniske 
konsultasjoner er i stor grad aktivitet knyttet til bioteknologiloven, samt økt aktivitet på 
osteoporosepoliklinikken.  
 
 
Tabell 7 Aktivitet psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig rusbehandling (TSB)  

  
 
For psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er plan for 
døgnopphold om lag uendret målt opp mot prognose for 2021, men redusert fra budsjett 
2021. Det er lagt opp til en vekst på polikliniske opphold, hovedsakelig på Klinikk for psykisk 
helse barn, unge og rusavhengige, både sett opp mot budsjett og prognose for 2021.  
  

Ut fra planlagt vekst i aktivitet og estimert DRG-indeks har foretaket budsjettert med følgende 
vekst i antall DRG-poeng:   
 
 
Tabell 8  

 
 

Til sammen har de somatiske klinikkene lagt opp til en vekst i DRG-poeng på 1,6 % målt opp 
mot budsjett 2021.  
  

Veksten i antall DRG-poeng innen PHV og TSB vises i tabellen under:   
 

 

 

Oppholdstype Budsjett 2021 Prognose 2021 Budsjett 2022

Endring 

B21/B22

Endring 

P21/B22

Dagopphold 19 473                19 517                20 127                3.4 % 3.1 %

Døgnopphold 45 330                43 840                46 041                1.6 % 5.0 %

Polikliniske opphold 386 627              408 111              406 276              5.1 % -0.4 %

Oppholdstype Budsjett 2021 Prognose 2021 Budsjett 2022

Endring 

B21/B22

Endring 

P21/B22

Døgnopphold 2 908                  2 652                  2 652                  -8.8 % 0.0 %

Polikliniske opphold 177 666              177 858              180 109              1.4 % 1.3 %

DRG-poeng Budsjett 2021 Prognose 2021 Budsjett 2022
Endring 

B21/B22

Sum klinikkene 85 948                              82 018                              87 320                          1.6 %

TFG 3 416                                3 596                                 3 450                            1.0 %

H-resept 3 196                                3 382                                 3 228                            1.0 %

Nye legemidler overført til ISF-ordningen 

SUM 92 561                              88 996                              93 998                          1.6 %

-  Fratrekk, DRG-poeng, pasienter 

tilhøyrende i annen region 
-1 476                              -1 445                               -1 476                           0.0 %

+ DRG-poeng, egne pasienter behandlet i 

andre regioner/private 
5 394                                4 950                                 5 394                            0.0 %

Totalt somatikk 96 479                              92 501                              97 916                          1.5 %
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Tabell 9   

 
 
Antall DRG-poeng viser til sammen en vekst på 9,1 %.  
  

 7  Omstilling i 2022  

  

I arbeidet med omstilling og prioritering i budsjett 2022 har foretaket tatt utgangspunkt i de 
strategiske satsingsområdene i Helse Stavanger sin utviklingsplan (styresak 51/18 B).  
  

Den tar utgangspunkt i at foretaket skal forbedre de økonomiske resultatene gjennom å:  
  

• Redusere overforbruk av tjenester  
• Redusere pasientskader  
• Redusere ineffektivitet  

  
Omstillingen og tiltakene er i stor grad innenfor samme strategiske områdene som tidligere, 
men utvides til nye områder i organisasjonen:   
  

• Optimalisering av pasientforløp og reduksjon av interne ventetider, reduksjon av ikke-
medisinsk begrunnet liggetid.  

• Tiltak for økt pasientsikkerhet og kvalitet.   
• Driftsendringer/tilpasninger for å sikre god utnyttelse av eksisterende kapasitet.  
• Kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser og samarbeid i organisasjonen. Fortsatt 

reduksjon i bruk av overtid og vikarbyrå ved god arbeidsplanlegging.  
• Gevinstrealisering fra investeringer.  
• Rekruttere i sårbare stillinger og beholde kompetanse.   

  
I budsjettet til klinikkene er det kun fordelt et generelt effektiviseringskrav på aktivitetsvekst. 
Utfordringen i klinikkbudsjettene ligger i å tilpasse driften til det budsjettnivået som allerede 
ligger i 2021.   
  

Økonomiske tiltak i 2022 vil i stor grad dreie seg om ta ned pandemistrukturer og beredskap 
når smittesituasjonen tillater det, samt å øke aktiviteten til samme nivå som før covid-19.   
 

I tillegg til dette har foretaket noen fokusområder hvor det er gjøres særskilte tiltak:  
 

De kirurgiske fagene har et samarbeidsprosjekt, som skal se nærmere på operasjonsflyten på 

sentraloperasjonen. Klinikkene som er med i prosjektet er Klinikk A, Kirurgisk klinikk, Kvinne- 

DRG-poeng Budsjett 2021 Prognose 2021 Budsjett 2022 B22/B21

Klinikk psykisk helsevern voksne 11 488                            10 387                            11 647                            1.4 %

Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige 27 005                            30 040                            29 852                            10.5 %

Sum klinikkene 38 493                            40 427                            41 499                            7.8 %

STG-gruppe TS01 390                                  471                                  471                                  20.9 %

STG-gruppe TS03 387                                  352                                  352                                  -9.1 %

STG-gruppe TS02 -                                  90                                    511                                  

SUM 39 270                            41 341                            42 834                            9.1 %
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og barneklinikken og Klinikk for hode-hals og rehabilitering. Prosjektet skal se på hva som skal 

til for å utnytte dagtiden på sentraloperasjonen mest mulig effektivt, ved å se på planlegging av 

bemanning, skiftetid på stuer og operasjonsplanlegging. Forventet effekt skal være økt antall 

gjennomførte operasjoner uten å øke lønnskostnader. Målet er å klare en økning på to 

operasjoner per virkedag fra oppstart rundt mars, som vil gi økte inntekter på omtrent 9 mill. 

kroner.  

 

Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige skal ha et prosjekt som ser på 

kodepraksis og økt kvalitet på det som rapporteres inn til NPR. Dette vil gi en riktigere bruk av 

registrert aktivitet, og kan i tillegg gi økte ISF-inntekter ved bedre koding.  

 

Klinikk for hode-hals og rehabilitering har også et prosjekt som dreier seg om kodepraksis. I 

dag screenes omtrent 40-45% av pasientene for underernæring, mens retningslinjene fra 

Helsedirektoratet sier at alle inneliggende pasienter over 18 år skal screenes. Per screenede 

pasient er det estimert at omtrent 30 % vil være underernært. Prosjektet er viktig for 

pasientsikkerhet. Underernæring fører til økt risiko for komplikasjoner, forverret fysisk og 

kognitiv funksjon og redusert livskvalitet. Underernærte pasienter har dårligere toleranse for 

behandling, og har lengre liggetid på sykehus. Med riktig koding for bidiagnose for 

underernæring vil det også gi økte inntekter per pasient. 

 

Behandlingshjelpemidler vil videreføre omstillingsprosjektet som de startet på i 2021. Det er 

mye utstyr som blir levert tilbake som kan gjenbrukes av ny pasient, og i 2021 har foretaket 

økt innsatsen for å klargjøre utstyr for ny pasient, og dermed øke andel utstyr for gjenbruk. 

Dette har lykkes, men den etterspørselsdrevne kostnadsveksten er vesentlig høyere og gjør at 

resultatene ikke viser igjen i regnskapet. Helse Stavanger opplever at dagens kostnadsvekst 

ikke er bærekraftig, og mener det er nødvendig å arbeide både lokalt og regionalt, sammen 

med Sykehusinnkjøp HF, for å få bedre kontroll på innføring av nye typer/modeller av 

behandlingshjelpemidler, og på den måten få en mer kontrollert kostnadsvekst. Et regionalt 

prosjekt ble igangsatt i 2021, men har hatt liten fremdrift.    

  

I tillegg er det flere avdelingsvise forbedringsprosjekter som ikke er omtalt i styresaken.  
  

 8  Prioriteringer og driftsmessige endringer i 2022 

  

Helse Vest IKT   

Kostnader knyttet til tjenester fra Helse Vest IKT og økte IKT investeringer går opp i 2022. Det 
er lagt inn en budsjettøkning for kostnader til Helse Vest IKT på kr 55,4 mill. kr.   
 

Økt vedlikehold og reparasjoner  
I økonomisk langtidsplan er det lagt til grunn en økning i budsjettet til økt vedlikehold og 
reparasjoner for både bygg og MTU. I budsjett for 2022 ligger det en økning på 2 mill. til økt 
vedlikehold og reparasjoner for bygg og MTU.   
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LIBRA - forsyning  

Helse Stavanger HF innførte i 2019 nytt system for lager, innkjøp, budsjett, regnskap og 
forsyning. Det har ført til et økt ressursbehov innen forsyning, og avdelingen fikk økt 
budsjettet sitt med to stillinger i 2019. I tillegg ble det tildelt midler for å videreføre to 
midlertidige engasjementer. Det er behov for å videreføre disse engasjementene også i 2022. 
Dette utgjør om lag kr 1,5 mill.  
 

Forskningsmidler  

For å støtte opp under Helse Stavanger som universitetssykehus er det prioritert å øke midler 
til forskning med 2 mill. kr.  
 

Overføring revmatologi  
Helse Stavanger har fått 2,3 mill. kr fra Helse Vest for å overta oppgaver innen revmatologi. 
For budsjett prioriteres det inn en ytterligere økning på 1,6 mill. kr.  
 
Kardiologisk avdeling   
Stor andel av overlegene innen kardiologi begynner å nærme seg pensjonsalder. Det fører til 
behov for å styrke avdelingen med flere leger i spesialisering. Budsjettet økes med 2,6 mill.   
 
H-resept 
Det er lagt til grunn en vekst på 10 mill. i budsjett for 2022 for H-resept i økonomisk 
langtidsplan. På grunn av økte kostnader og flere pasienter som går over til H-resept, så økes 
budsjettet med 20 mill. i budsjett 2022. I tillegg er det lagt inn 7,1 millioner til å dekke 
medikamentkostnader til Lutetiumbehandling (kreftlegemiddel) og økt pris på legemidler for 
Immunologi og transfusjonsmedisin i neste års budsjett. 
 
Det er ikke gjort noe endringer for budsjett til Spinraza. Det vil gjøres en ny vurderingen 
dersom det kommer ny informasjon. 
 
Anestesiavdelingen 
I løpet av 2021 besluttet ledergruppen å øke kapasiteten i Anestesiavdelingen med 2 
anestesileger. For budsjett 2022 er det prioritert inn ytterligere 2 overleger, samt 3 
anestesisykepleiere for å gjenåpne postoperativ enhet i Dagkirurgi syd.  
 
ABIOK 
Avdeling fag, forskning og utdanning får 2,6 mill. for å dekke 6 studieplasser i budsjett 2022.  
 
Psykolog bedriftshelsetjenesten  
Det ble besluttet at Bedriftshelsetjenesten skulle opprette en organisasjonspsykolog i 2021, og 
denne skal inn i budsjettet for 2022.  
 
Bestillerrolle IKT 
Antall IKT-enheter vil øke og det vil bli et mer komplekst oppfølgingsansvar og krav til 
funksjonalitet og tilgjengelighet. Derfor er det prioritert inn 0,55 mill. kr for å dekke en 
merkantil stilling som kan ha en bestillerrolle.  
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Styrke sengepost Kirurgisk klinikk 
Gastrokirurgisk sengepost 6G får 2 årsverk for å tilpasse bemanningsplanen opp mot NyeSUS. 
Forventet effekt er redusert variabel lønn.  
 
LIS-leger hematologi 
Avdeling for blod og kreft får økt budsjett til 2 LIS-leger til hematologi. Hematologi vil ha 
todelt drift ved NyeSUS, og det er vanskelig å rekruttere spesialister. De får derfor økte 
stillinger for opptrapping og opplæring av egne spesialister. 
 
Tverrfaglig observasjonspost 
Pasienter med sammensatte problemstillinger innenfor psykiatri, somatikk og rusfeltet møter 
et «oppdelt helsevesen» ved SUS. Pasientgruppen blir sendt mellom og får helsehjelp på flere 
lokasjoner av flere spesialiteter og samhandlingssituasjonen mellom de ulike faggruppene 
beskrives som utfordrende. Hovedmålet med prosjektet er å øke kvaliteten på samhandling 
mellom somatisk og psykiatrisk behandling og utredning. For å oppnå dette etableres en 
tverrfaglig organisatorisk enhet hvor pasientene får vurdert hele sin helsetilstand på en 
lokasjon av et tverrfaglig team. Piloteringen er planlagt startet 1. mars 2022.  
 
Turnusfysioterapeut 
Terapiavdelingen er pålagt en ekstra turnusfysioterapeut, det er derfor lagt inn en økning på 
et årsverk.  
 
Økte transportkostnader 
Kostnader knyttet til Norsk bibliotektransport har vært underbudsjettert fra avtalen ble 
inngått i 2018, og det prioriteres derfor inn 1,4 mill. kr for å kunne dekke denne kostnaden.  
 

Pasientreiser 

Det har vært en økning i kostnader til pasientreiser HF utover vanlig prisvekst, det prioriteres 
derfor 1,1 mill. for å dekke de økte kostnadene.  
 
Barnepalliativt tilbud 
Det er prioritert 1,1 mill for å opprette et barnepalliativt tilbud. Bakgrunnen for prioriteringen 
er føringen fra Helsedirektoratet til Helse Vest, om at Helse Vest RHF skal opprette et 
regionalt barnepalliativt team. Det barnepalliative teamet skal rettlede de lokale 
barneavdelingene og ha ansvar for kompetanse, tilbud og kvalitet innen barnepalliasjon.  
 
Beredskapsstilling  
I løpet av 2021 ble det besluttet en 100% beredskapsstilling, som bare hadde budsjett til 50%. 
Pandemien har dokumentert behovet for stillingen, som må fullfinansieres i 2022.  
 
Prioriteringsregelen  
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt føring om at prosentvis vekst innen psykiatri og 
TSB-behandling skal være høyere enn innen somatiske tjenester i alle helseregionene. 
Veksten måles i både ventetider, aktivitet, årsverk og kostnader.   
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I tillegg til de prioriteringer nevnt i dette kapittelet, har klinikkene for psykisk helsevern og 
tverrfagligrusbehandling beholdt sine positive resultat i 2021 uten ytterligere krav til 
effektivisering. Klinikkene har med bakgrunn i dette, prioritert inn økte stillinger som skal øke 
aktiviteten og redusere ventetidene.   

 
Reserve  
Det er lagt inn en reserve til uforutsette kostnader og for å dempe risiko i budsjettet på kr 50 
mill.   
  

           9  Budsjett 2022 Helse Stavanger HF  

 
 9.1  Resultat 2021  

Helse Stavanger HF har per november 2021 et positivt resultat på kr 72,9 mill., og et negativt 
budsjettavvik på kr 61 mill. Resultatprognosen for 2021 er et negativt budsjettavvik på 50 
mill. kroner. Viktige årsaker til negativt avvik er redusert aktivitet som følge av pandemi, med 
påfølgende lave inntekter; ca 40 mill. kroner. Smittetrykket i regionen har også ført til at det 
har vært krevende å redusere bemanningen i henhold til aktivitetsnivået. I tillegg er det 
negativt avvik på kostnadskrevende legemidler, spesielt H-resept og kreftmedikament, på 
omtrent 20 mill. kroner.  
  

 9.2  Budsjett 2022 

Under forutsetning om styrets godkjennelse av et resultatkrav på kr 226 mill., legger 
administrerende direktør frem følgende budsjettforslag:  
  
Tabell 10 Budsjett 2022  

 
Tallene er i hele millioner kroner.  
  

 

 

Budsjett 

2021

Prognose 

2021

Budsjett 

2022

Økning  mot 

Budsjett 

2021

 i %

Økning mot 

Prognose 

2021

 i %

Pasientrelatert inntekt 3 006 2 853 3 056 50 1.7 % 203 7.1 %

Basistilskudd, øremerkede midler 5 040 5 141 5 258 217 4.3 % 117 2.3 %

Andre inntekter 198 228 193 -5 -2.5 % -35 -15.4 %

Driftsinntekter 8 244 8 221 8 506 262 3.2 % 285 3.5 %

Varekostnader og Helsetjenester 1 485 1 585 1 507 23 1.5 % -78 -4.9 %

Lønn- og personalkostnader 5 432 5 384 5 567 134 2.5 % 182 3.4 %

Øvrige kostnader 941 931 966 24 2.6 % 35 3.7 %

Av- og Nedskriving 231 216 231 0 0.0 % 15 7.0 %

Driftskostnader 8 089 8 116 8 270 181 2.2 % 154 1.9 %

Driftsresultat 155 105 236 81 52.2 % 131 124.3 %

Finansresultat -10 -10 -10

Resultat 145 95 226
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Inntekter  

Samlet vekst i driftsinntekter er 3,2 % målt mot budsjett 2021. Denne veksten inkluderer pris- 
og lønnsvekst på 2,7 % og økte pensjonskostnader på 74 mill. kr.   
 
Basisrammen er budsjettert i samsvar med tildelingen fra Helse Vest RHF.   
  
Pasientrelatert inntekt inkluderer ISF-inntekt, polikliniske inntekter fra HELFO, lab. og 
radiologiinntekter, egenandeler, frikortrefusjoner og gjestepasientinntekter.   
ISF-inntekten er budsjettert ut fra bestilling på antall DRG-poeng, og fordelt mellom de ulike 
klinikkene. DRG-prisen er justert opp med 2,2 %.  Til sammen har klinikkene lagt opp til en 
vekst på 1,7 % for pasientrelaterte inntekter målt mot budsjett i 2021. Dette inkluderer H-
resept legemidler og egenandeler. Veksten i pasientrelatert inntekt inneholder usikkerhet 
knyttet til utviklingen i pandemien, men administrerende direktør mener at budsjettet er 
oppnåelig.  
  
Andre inntekter er budsjettert i henhold til avtaler og kontrakter som foretaket har mot andre 
samarbeidspartnere. Dette består av samarbeid mot kommuner, husleieinntekter, 
prosjektinntekter og andre inntekter. Denne posten vurderes å ha liten risiko.  
  

Kostnader  

Varekostnader og helsetjenester består hovedsakelig av medisinske varekostnader og 
gjestepasienter. Budsjett for 2021 var høyere enn vanlig som følge av varekostnadsbudsjettet 
knyttet til analyser av covid-19 tester, som utgjorde 72,9 mill. kroner. Dette er nedjustert i 
budsjett 2022, som følge av at det ikke er tildelt nye tilskudd knyttet til covid-19 i 
inntektsrammen fra Helse Vest.   
  
Budsjettet for medisinske varekostnader er økt, og er forsøkt tilpasset aktiviteten som 
foretaket har planlagt i 2022.  Den største enkeltposten er H-resept (pasientadministrerte 
legemidler). Prisjustert budsjett for 2022 utgjør 385,2 mill. kr. Det er lagt inn en vekst på 15 
mill. kroner utover prisvekst, som følge av at det er en økning i antall pasienter som bruker H-
resept legemidler.  
 

Gjestepasientkostnadene øker med prisvekst samt 3,5 mill. kr i økning til fritt behandlingsvalg 
TSB. Til sammen utgjør budsjettet for gjestepasientkostnader 303 mill. kr innen somatikk og 
fritt behandlingsvalg, og ca 27 mill. kr for PHV og TSB.   
  
Veksten i personalkostnader er på 2,5 % målt mot budsjett, og på 3,4 % mot prognosen. 
Pensjonskostnaden går opp med 74 mill. I tillegg er budsjettet knyttet til covid-19 
(merkostnader beredskap og ventelister) på 88,4 mill. nedjustert til 8,5 mill. kroner i 2022. 
Dersom pensjonskostnaden og budsjett knyttet til covid-19 holdes utenfor, er veksten 2,7 % 
mot budsjett og 3,7 % mot prognosen. Lønnskostnadene er budsjettert med fast og variabel 
lønn i alle resultatenheter. Fastlønn er budsjettert basert på gjeldende bemanningsplaner. 
Lønnsoppgjøret for 2022 er beregnet på grunnlag av føringer i statsbudsjettet.  
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Flere klinikker har et negativt budsjettavvik på lønnskostnadene i 2021, og budsjettet for 
2022 innebærer vesentlige utfordringer som klinikkene må løse. Det er denne budsjettposten 
det er knyttet størst risiko til.  
  

Øvrige kostnader har en vekst på 2,6 % sammenlignet med budsjett 2021. Hovedårsaken til 
økningen utover prisvekst, er økt budsjett til Helse Vest IKT på 56,5 mill. kroner.   
 

Avskrivningene er budsjettert ut fra kalkyler på eksisterende anlegg og nye investeringene i 
2022. Budsjettposten vurderes å ha liten risiko.  
  

Finanskostnader er for 2021 er budsjettert til kr 10,3 mill. Posten har liten risiko.   
  

 9.3  Risikovurdering  

 

Aktivitet og ISF-inntekter  
Det er risiko knyttet til forventet økning i aktivitet. Veksten i ISF er lagt på bestillingen for 
2021, og det er usikkert på hvordan covid-19 vil påvirke mulighetene til å gjennomføre 
planlagt aktivitet i 2022. Ved høyt smittetrykk har foretaket i perioder vært nødt til å redusere 
elektiv aktivitet og dette har konsekvenser for inntektene. Høyt smittetrykk fører også til økt 
arbeidsbelastning for medarbeiderne ved sykehuset og har ført til økte kostnader til lønn.  
Innenfor psykisk helsevern og TSB har det vært utfordrende å rekruttere spesialister. Dette er 
også en risiko i budsjettet for 2022. I tillegg er det noe usikkerhet rundt estimerte inntekter 
knyttet til den nye enheten Tverrfaglig observasjonspost, som har planlagt oppstart i mars 
2022.  
 
Varekostnader og medikamentkostnader 

Budsjettet på varekostnader ligger 4,9 % under prognosen for 2021. Noe av dette er knyttet til 

covid-19, men noe er også knyttet til dyre medikamentkostnader, spesielt på avdeling for blod 

og kreft. Det er også en risiko for økte kostnader på medisinsk forbruksmateriell, både knyttet 

opp mot operasjonsaktivitet, men også på Behandlingshjelpemidler. Behandlingshjelpemidler 

ble prioritert i budsjett 2021 og har i tillegg omstillingsprosjekt som går ut på å gjenbruke 

utstyr, som reduserer risikoen noe.  

 

Lønn- og personalkostnader 

Det skal være en fullstendig budsjettering av personalkostnader, der det er samsvar mellom 

bemanningsplaner og budsjetterte personalkostnader. Det skal også budsjetteres for tillegg, og 

fravær på grunn av ferie eller sykdom. Det er likevel en risiko knyttet til variabel lønn. I tillegg 

er det noe risiko knyttet til økningen i årsverk som følge av pandemien. Foretaket jobber med 

å komme på et nivå som var før pandemien.  

 

Kostnader knyttet til covid-19  

Det vil fortsatt påløpe merkostnader knyttet til covid-19 i 2022. Det er budsjettert med 
kostnader til hurtigtest, beredskap mikrobiologi, leie av pandemilager og servicekostnader på 
utstyr knyttet til Covid-19, men ikke kostnader eller tapte inntekter utover dette. Det jobbes 
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med å ta ned pandemistrukturer, men det er en risiko knyttet til hvor raskt foretaket vil 
kunne ta ned beredskapskapasiteten etter som pandemien avtar. 

  

Øvrige kostnader 

Andre usikkerhetsmoment er områder der kostnadene øker utover deflator, som økte 

energikostnader og økte kostnader til byggemateriale til NyeSUS.  

 
Utenom nevnte områder er risiko i budsjettforslaget knyttet til realisering av tiltakene som 
skal gjøre klinikkene i stand til å håndtere aktivitetsveksten uten tilsvarende vekst i 
kostnadene.   
  
En samlet vurdering fra administrerende direktør er at risikoen er størst på områder som 
variabel lønn og ISF-inntektene.  
  
Det er i budsjettforslaget tatt høyde for noe risiko og usikkerheten med en reservepost for 
uforutsette kostnader på kr 50 mill.  
 

10 Investeringer og finansiering  

  
I styremøte i mai vedtok styret økonomisk langtidsplan for både drift og investeringer for 
perioden 2022–2031. Vedtatt 5-årig investeringsplan er lagt til grunn for utarbeidelsen av 
detaljene for 2022.   
  

10.1 Investeringsforslag 2022 

Tabell under viser status på investeringer i 2021 og estimat på hvor mye som overføres til 
2022. Estimat for overførte investeringer blir oppdatert når endelige tall for 2021 foreligger.  
  
Tabell 11   

 
Tall i hele tusen kroner  

  

Budsjettet i 2021 (ekskl. NyeSUS) er på kr 409,2 mill. Foreløpig estimat for 
investeringsprosjekter som videreføres inn i 2022 er på kr 284,4 mill.   
  

MTU, inkl NyeSUS Våland 314 168 118 043 196 125

Annet Bygg 59 886 12 500 47 386

Annet 35 176 34 300 876

sum øvrige investeringer 409 230 164 843 284 387

- Nye SUS Ullandhaug 2 400 768 2 242 132

- Nye SUS Arealplan Våland 5 600 3 272

- Nye SUS OU 16 640 12 726

sum Nye SUS 2 423 008 2 258 130 0

Budsjett 2021 Prognose 2021
Overføres til 

2022
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Forslag til investeringer for 2022:   

Tabell 12  

 
Tall i hele tusen kroner  

  

Sykehusutbyggingsprosjektet – Nye SUS  

Sykehusutbyggingsprosjektet er det største enkeltprosjektet. Investeringene i 2022 er 
estimert til 2 722,1 mill. kr ekskludert MTU som skal investeres på Våland. Budsjett 2022 inkl. 
MTU som skal investeres på Våland er 2 761,6 mill. kr  
  

Medisinteknisk utstyr (MTU)  

For 2022 foreslår administrerende direktør at det prioriteres om lag kr 256,7 mill. til MTU, 
hvor av kr 39,6 mill. er budsjettmidler fra Nye SUS som skal investeres på Våland.  
 

Budsjett 2022

Nye SUS, ekskl. MTU som skal investeres på Våland
Nye SUS - Ullandhaug 2 570 554
Nye SUS - OU 24 900
Nye SUS - Arealplan Våland Mellomfasen 4 533
Nye SUS - Byggelånsrenter 94 268
Nye SUS - Flytteprosjekt 2 816
Nye SUS - BT2 25 000
SUM Nye SUS, ekskl. MTU som skal investeres på Våland 2 722 072

MTU-utstyr
MTU - div utstyr 21 000

MTU Nye SUS - skal investeres på Våland og flyttes til Ullandhaug 39 577

MTU Overførte investeringer fra 2021 196 125

MTU 256 702

Bygg

Lovpålagt/HMS 5 000

Mindre rehabl. 7 500

Ombygging for MTU 7 000

Bygg - Overført investeringer fra 2021 47 386
Annet Bygg 66 886

Annet, spesifikt
Transportmidler 7 200
IKT - følgekostnader 8 450
Annet - Rullende matriell 1 000
Annet - Diverse overført investeringer fra 2021 876
Reserve Bygg/MTU 15 000
Annet 32 526

SUM investeringer 3 078 186

SUM ekskl Nye SUS 356 114
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Investeringene er i hovedsak nødvendige utskiftninger av eksisterende maskiner, og ikke 
investeringer i ny kapasitet. I tillegg er det kr 196,1 mill. som er etterslep fra 2021 budsjettet.  
  

Investeringer til bygg og annet  

Andre investeringer er blant annet kjøp av ambulanser, andre bygningsmessige endringer 
samt ombygging av bygg for tilpasning av nytt medisinskteknisk utstyr. De største postene er 
synligjort i tabell 12.  
  

I tillegg er det reservert kr 15 mill. til akutte investeringer.  
  

Administrerende direktør forslår et samlet investeringsbudsjett i 2022 på kr 3 078,2 mill.   
  

10.2 Finansieringsplan  

Foretaket finansierer investeringer med kontantstrøm fra driften samt lån og tilskudd. Til 
fratrekk kommer avdrag på lån samt likviditet til HV IKT.  
  
Tabellen nedenfor viser finansieringsplanen for perioden.    
  
Tabell 13  

 

  

Avskrivningene er beregnet ut fra anleggsregisteret, samt estimat for avskrivninger på 
investeringer i 2022. Sammen med resultatet for 2022 gir det en kontantstrøm fra driften på 
kr 457 mill.   

i hele mill kr 2022

Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget 226

+ Avskrivning 231

= Kontantstrøm fra driften 457

+/- Resultatavvik året før -50

+ Opptak av nye lån 1 446

+ Internt lån Helse Vest 455

+ Overført likviditetslån fra året før 75

-  Avdrag lån -47

- Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT -56

+ Salg av anleggsmidler 0

+ Gaver 0

+/-overført likviditet fra året før 800

Finansieringsgrunnlag investeringer 3 080

i hele mill kr 2022

Nye SUS ekskl. MTU som skal investeres på Våland 2 722

Medisinteknisk utstyr 257

Bygg 67

Annet 33

Investeringsbudsjett 3 078

Differanse mellom finansieringsgrunnlag og  

investeringsbudsjett 2



 

21  

  

  

 
 
Administrerende direktør ønsker å søke om internt lån fra Helse Vest RHF på kr 604 853 
000 knyttet til NyeSUS byggetrinn 1., ref. tidligere styresak i Helse Stavanger 45/17 
Forprosjektrapport SUS2023: 
 

11. SUS2023 finansieres gjennom et låneopptak fra HOD tilsvarende 70 % av 
kostnadsrammen, til sammen 5,93 mrd som ble bevilget over statsbudsjettet for 2017 den 
6. oktober 2016. De resterende 30 % finansieres dels ved opptak av lån på 500 millioner 
fra Helse Vest RHF og fra oppsparte midler fra egen drift. 

 
Beløpet er prisjustert til 2022 kroner. 
 
I 2022 vil utbetalingene av de ulike lånene være kr 1 446 mill. i lån fra HOD, tidligere tildelte 
interne lån på kr 75 mill. I tillegg er det forutsatt utbetaling av internt lån fra Helse Vest på kr 
455 mill. av lånet på 604,9 millioner kroner, ref. styrevedtak pkt. 5.  
 
Samlet vil finansieringsgrunnlaget i 2022 være kr 3 080 mill.  Med et investeringsbudsjett på 
kr 3 078 mill. betyr det at foretaket sin likviditet går i balanse for 2022.   
  

11 Likviditet  

  
Likviditetsbudsjettet for 2022 er utarbeidet i tråd med gjeldende mal. Likviditetsbudsjettet 
baserer seg på inn- og utbetalinger beregnet ut fra budsjettet.   
  

Budsjettet skal være ferdig periodisert ferdig innen 06.01.22. På nåværende tidspunkt har 
foretaket utarbeidet et estimat for utgående balanse, samt forslag til månedlig 
likviditetsprognose som harmonerer med budsjettet og den foreløpige periodiseringen.   
  
Foreløpig likviditetsbudsjett (i hele mill):  

  



 

22  

  

  

 
Tabell 14  

 
  

   

  

Vedlegg 1: Styresak fra Helse Vest RHF – sak 111/21 Inntektsramme og resultatkrav 2022.  

Vedlegg 2: Oppsummeringer av klinikkenes budsjettskriv.  


