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FORETAK: Helse Stavanger HF  
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ARKIVSAK: 22/195 

STYRESAK: 91/22  

  
STYREMØTE:  16.12.2022   
 
 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
  

1. Styret vedtar framlagt budsjett 2023 med et resultatkrav på 10 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 2023:  
 

 
 

4. Administrerende direktør får fullmakt til å gjøre nødvendige tilpasninger eller 
omprioriteringer innenfor rammen i investeringsbudsjettet.    

  

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

  

6. Styret godkjenner foreløpig likviditetsbudsjett for 2023.  

MTU, inkl NyeSUS Våland 258 803

Annet Bygg 33 099

Annet 36 659

Mellomfase Våland 15 000

sum øvrige investeringer 343 561

Sum NyeSUS 2 794 661

Totalt 3 138 222

Total budsjett 

2023
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1 Administrerende direktørs vurdering og anbefaling  

Administrerende direktør legger frem budsjett for 2023 med forbehold om endringer i Helse Vest RHF sin 

styrebehandling av endelig inntektsfordeling og resultatkrav 2023, styringsdokument 2023 og eventuelle 

endringer under Stortingets behandling av statsbudsjettet. Samlet behandling av konsernbudsjett for Helse Vest 

RHF vil bli gjennomført i RHF-styret i februar 2023.  

 

Budsjettsaken beskriver budsjettmessige prioriteringer i 2023, og viser foretakets driftsbudsjettet fordelt på 

hovedpostnivå.  

 

De økonomiske rammene i Statsbudsjettet for 2023 er svært stramme. Det resulterer i en inntektsfordeling fra 

Helse Vest som administrerende direktør mener ikke gir grunnlag for å opprettholde resultatkravet fra tidligere 

økonomiske langtidsplaner, 226 millioner kroner, og foreslår et nytt nedjustert resultatkrav på 10 millioner 

kroner.  Budsjettet er fremdeles stramt, men nedjusteringen gjør at de største økonomiske utfordringene fra 

2022 er håndtert. Det er fortsatt en risiko for utforutsette kostnadsøkninger, og usikkerheten knyttet til 

aktivitetsnivået og videre utvikling i pris- og lønnsvekst er større enn tidligere år.  

 

Det er særlig viktig å skjerme tilbudet til barn og unge. Øremerkede midler fra Helse- og omsorgsdepartementet 

via Helse Vest for å styrke det polikliniske tilbudet innen psykiatri til barn og unge for 2021 ble ikke videreført 

utover 2021, men Helse Stavanger prioriterte å videreføre tiltaket ut 2022.  Helse Stavanger har i nåværende 

budsjettmessig krevende situasjon ikke funnet midler til å prioritere dette videre. Administrerende direktør 

anbefaler å sette av inntil 5 millioner av ADs reserve som en buffer for å ivareta et eventuell økt behov for 

poliklinisk behandling i psykisk helsevern for barn og unge.  

 

Nedjustering av resultatkravet i 2023 har ikke påvirket investeringsbudsjettet for 2023, men det har en stor 

påvirkning på foretakets langsiktige investeringsevne. Foretaket har behov for større investeringer også etter at 

byggetrinn 1 er ferdigstilt. Det bør investeres i nye byggetrinn slik at pasientbehandlingen kan samles på 

Ullandhaug. Alternativet er å investere og oppgradere bygningsmassen på Våland, noe som også er svært 

kostbart. For å få økonomisk handlingsrom til å gjennomføre de nødvendige investeringene må foretaket 

gjennomføre større og mer grunnleggende endringer i driften. Det er ikke tatt høyde for at dette kan 

gjennomføres i 2023.  

 

2 Oppdatert økonomisk langtidsplan 2023–2027  

   

Oppdatert økonomisk langtidsplan for 2023–2027 ble behandlet i styresak 67/22. Følgende vedtak ble gjort: 

 

1.   Styret vedtar oppdatert økonomisk langtidsplan for perioden 2023-2027.  

 

2. Styret gir tilslutning til følgende resultatkrav i perioden: 

 
I mill. kr.  2023 2024 2025 2026 2027 

Resultatkrav 0 -12 -472 -365 -349 

 

3. Styret vil vedta detaljert budsjett for det enkelte år i de årlige budsjettbehandlingene 
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4. Styret ber administrerende direktør søke Helse Vest RHF om internt lån på 160 mill. 

kroner for å dekke investeringskostnadene for lokalene til Helse Vest IKT og til 

Sykehusapotekene i byggetrinn 1. 
 

Økonomisk langtidsplan er et førende element i det årlige budsjettarbeidet. 

3  Budsjettprosess   

Budsjettprosessen startet i juni 2022. 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 14.12.2022, og foretakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU) 15.12.2022.    

  

Basert på styrevedtak, strategier og målsetninger har administrerende direktør innarbeidet de prioriteringene 

som ligger til grunn for foretaket i 2023. Budsjettet har vært behandlet i administrerende direktørs ledermøter 

og i egne budsjettmøter. Det videre budsjettarbeidet har pågått i klinikkene med bistand fra økonomiavdelingen.   

  

4    Inntektsfordeling og resultatkrav fra Helse Vest RHF 2023   

Inntektsvekst  

Styret i Helse Vest RHF behandler i møte 07.12.2022 sak 120/22 Inntektsramme og resultatkrav 2023. Budsjettet 

til Helse Stavanger HF er utarbeidet med utgangspunkt i de foreløpige premissene gitt fra Helse Vest RHF.   

  

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

  

Tabell 1 

 
 

 For flere detaljer knyttet til Inntektsfordelingen fra Helse Vest vises det til vedlegg 1: Sak 120/22 

Inntektsbehandling og resultatkrav 2023. 

 

Vekst i inntektsrammen for 2023 målt mot 2022:  

 

Tabell 2   
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Tabellen viser en samlet vekst i inntektene fra Helse Vest RHF på 3,7 % for Helse Stavanger, korrigert for 

nye/endret forhold. Dersom en også korrigerer for pris og lønnsvekst på 3,8 %, har Helse Stavanger negativ 

vekst på 0,1%. 

 

  

Resultatkrav 2023 
  

Under sak 059/22 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2023 ble foreløpig resultatkrav for helseforetakene 

satt slik:  

 

Tabell 3 

 
 

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke stilt krav om overskudd i foretaksgruppen. Men alle helseforetakene 

har store investeringsplaner, og det veldig viktig for framdriften på investeringsplanene at foretaksgruppen 

klarer å opprettholde et tilstrekkelig resultatnivå.   

 

Videre skriver Helse Vest at de økonomiske rammene i statsbudsjettet er stramme, og ikke er tilstrekkelige til å 

opprettholde resultatkravet som ble lagt fram i foreløpig inntektsfordeling for 2023. Endelig statsbudsjett blir 

ikke vedtatt før nærmere jul. På bakgrunn av dette ønsker Helse Vest å gjøre en endelig vurdering av 

resultatkravet for 2023 når konsernbudsjettsaken legges frem i februar. I inntektsfordelingssaken har midlertid 

Helse Vest budsjettert med et positivt resultat i Helse Vest RHF på 350 mill. kroner. Dette har de i hovedsak løst 

gjennom omdisponering av reserven, tilsvarende 150 mill. kroner.  

5 Planlagt aktivitet og ISF-inntekt i Helse Stavanger HF 

Alle klinikkene har utarbeidet aktivitetsbudsjetter for 2023. Aktiviteten måles i:   

• Antall opphold, dvs. liggedøgn, dagbehandlinger og konsultasjoner poliklinikk  

• Antall DRG-poeng   

 

Tabellene under viser foretaket sine plantall for døgn- og dagopphold, samt polikliniske konsultasjoner.   

 

Tabell 4 Aktivitet somatikk 

 
 

Oppholdstype Budsjett 2022 Prognose 2022 Budsjett 2023

Endring 

B22/B23

Endring 

P22/B23

Dagopphold 33 230                31 029                33 753                1,6 % 8,8 %

Døgnopphold 32 934                32 468                33 266                1,0 % 2,5 %

Polikliniske opphold 395 677              370 521              392 017              -0,9 % 5,8 %
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Tabell 5 Aktivitet psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser 

  
 

Aktivitetsbudsjettet er utarbeidet med utgangspunkt i budsjett for 2022. For noen klinikker er det stor forskjell 

mellom planlagt aktivitet i 2022 og faktisk aktivitet. Årsaken til dette er at de tre siste årene har 

aktivitetsbudsjettet vært planlagt med utgangspunkt i nivået før pandemien. Faktisk tall og prognosen for 2022 

viser at aktiviteten har vært vesentlig lavere enn ambisjonen. Dette gir økt risiko i budsjettet for 2023.  

 

Planlagt vekst i aktivitet og estimert DRG-indeks gir foretaket følgende ISF-budsjett målt i DRG-poeng:   

 

Tabell 6 

 
 

Dersom vi holder utenfor det som er nye DRG –poeng for rehabilitering og legemidler, er veksten i DRG-poeng 

1,6 % målt mot budsjett 2022. Dersom vi inkluderer nye Drg-grupper og gjestepasienter er veksten på kr 2,2 %. 

Dette er litt lavere enn bestillingen fra Helse Vest, som tilsvarer en vekst på 2,5 %. Dersom vi måler budsjettert 

vekst opp mot prognosen (og holder ny DRG-aktivitet utenfor), er veksten 6,0 %.  

6 Omstilling i 2023   

Alle enhetene i foretaket er involvert og engasjert i å omstille til normaldrift etter pandemien. Det innebærer i 

stor grad å lage nye langtidsplaner. Det handler om både planlegging av aktivitet og bemanning, inkludert 

planlagt fravær.  I 2023 har foretaket spesielt fokus på å øke poliklinisk aktivitet, øke operasjonskapasiteten og 

sikre god pasientflyt i akuttmottak og sengepostene.  

   

Denne type omstillingsarbeid består av mange små og noen få store grep, og effekten kommer gradvis.  

Målet er at disse tiltakene bidrar til at aktiviteten i foretaket kommer tilbake til tidligere nivå, uten at det krever 

tilsvarende økning i ressursbruken.  

 

I tillegg er det et tverrgående fokus på å redusere andelen ekstern innleie og andel ekstra-, forskyvning- og 

overtids-timer. Dette er viktig både for økonomi, arbeidsmiljø og kvalitet. 

 

Under er en oversikt over ulike tiltak: 

 

Oppholdstype Budsjett 2022 Prognose 2022 Budsjett 2023

Endring 

B22/B23

Endring 

P22/B23

Døgnopphold 2 652                  2 856                  2 855                  7,7 % 0,0 %

Polikliniske opphold 183 391              160 611              182 324              -0,6 % 13,5 %

DRG-poeng Budsjett 2022 Prognose 2022 Budsjett 2023
Endring 

B22/B23
B23/B22

Endring 

P22/B23
B23/P22

Sum klinikkene 87 643             83 414                   88 159               516              0,6 % 4 745          5,7 %

TFG 3 240               3 645                     3 681                 441              13,6 % 36                1,0 %

H-resept 3 111               3 666                     3 702                 591              19,0 % 36                1,0 %

Økt ISF rehabilitering (HHR) 104                     104              104              

Nye legemidler overført til ISF-ordningen 562                     562              562              

SUM 93 994             90 725                   96 208               2 214          2,4 % 5 483          6,0 %

-  Fratrekk, DRG-poeng, pasienter tilhøyrende i 

annen region 
-1 478              -1 571                    -1 526                -48               3,2 % 45                -2,9 %

+ DRG-poeng, egne pasienter behandlet i 

andre regioner/private 
5 400               4 582                     5 400                 -               0,0 % 818              17,9 %

Totalt somatikk 97 916             93 736                   100 082            2 166          2,2 % 6 346          6,8 %
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2022 eller 2023 Tiltak Ansvarlig Effekt (mill) Status

2023
Vikarpool i ambulansetjenesten - ta 

ned bruk av ekstratimer og overtid
Klinikksjef Prehosp 1,3 Tiltak er ikke i gang.

2023
Stockholm 3: etablering deler av 

analyser i Stavanger
Klinikksjef KMS og ABK Med 1500 prøver per år forventes det inntekter på 5-6 MNOK.

2023

Radiologi: redusert forbruk av 

kveldspoliklinikk / Utvidet drift på 

Sandnes

Klinikksjef KMS og ABK Målet er å begynne driften i Sandnes fra februar 2023

2023
Styrke opplæring på koding i kirurgisk 

klinikk
Klinikksjef kirurgisk 1,5

Gastrokirurgisk avdeling har en forbedring i indeks på 

døgnopphold som tilsvarer økt inntekt på 3,5 mill. Noe av dette 

vil skyldes tilfeldige variasjoner i pasientmiks, og ikke bare 

kodekvalitet. Vi antar likevel at omtrent 1,5 mill skyldes 

forbedring i kodekvalitet etter tiltak.

2023 Applikasjonsforvaltning IKT Klinikksjef KMT 2

2023 Resirkulering av mtu - BHM Klinikksjef KMT 4

2023
Redusere bemanning midlertidig på 

BUK
Klinikksjef kvinne og barn 0,7

2023

Opprettholde frist behandling barn 

poliklinikk (unngå fristbrudd og 

kveldspol)

Klinikksjef kvinne og barn 0,8

2023
Vikarbyrå bruk kun i 

sommerferieavvikling
Klinikksjef kvinne og barn 12,5

2023

Tiltak for å spare energi - aktiv 

oppfølging, kampanjer, sentralt 

styringssystem optimaliser 

temperaturer og driftstider

Divisjonsdirektør Driftsserv Ingen beregning foreløpig

2023 Maskinelt renhold Divisjonsdirektør Driftsserv 0
Beregnet 0,5 mill i besparelse i lønnskostnader men også 0,5 mill 

i investering 

2023 Avtalestyrt timebok Klinikksjef PHBURA Følges opp ved å se på antall konsultasjoner per behandler

2023
Studentavtaler for å redusere bruk av 

EFO timer i helger
Klinikksjef PHBURA 0,9 Følges opp via EFO timer

2023

Endrede rutiner og ansvar for daglig 

bemanningplanlegging på 

Intensivavdelingen - bidra til å 

redusere vikarbyrå bruk og EFO

Klinikk A 1,9 Følges opp via EFO timer

2023

Intenisvstudenter skal dedikeres til 

Intensivavdelingen på sommeren - vil 

redusere bruk av vikarbyrå på 

sommeren.

Klinikk A 0,5 Følges opp via EFO timer

2023

Intensivavdelingen flytter bemanning 

fra dag til natt i bemanningsplanen 

slik at disse timene ikke bemannes 

ved hjelp av EFO timer

Klinikk A 1,9 Følges opp via EFO timer

2023

Oppfølging sykefraværsprosjekt 

"Tidlig og Tett på" - har som mål å 

redusere sykefraværet og dermed 

redusere EFO timer

Klinikk A 1,9 Følges opp via EFO timer

2023 Operasjonsflytprosjektet SOP
Klinikk A, Kir Klinikk, ØNH 

og Kvinneklinikken
4,4

Opprettes et eget dashbord der man skal mål antallet 

operasjoner og andre spesfikke KPI'er

2023

Endring av vaktplan på ortopedisk 

avd, slik at man får dedikerte 

ressurser til dagkirurgi. Vil kunne øke 

effektiviteten på dagkirurgi

Klinikk A 2,2 Oppstart mars/april

2023

Endring av vaktplan på ortopedisk 

avd, slik at man får dedikerte 

ressurser til poliklinikk på dagtid. Vil 

redusere bruken av kveldspoliklinikk

Klinikk A 1,9 Oppstart mars/april

2023

Nye Stue i DK Hillevåg dedikert til 

hofteproteser, dette vil også gjøre at 

vi kan ta ned Flekkefjord aktivtet og 

bruke disse ressursene mot vår egen 

drift

Klinikk A 13

Venter på tilbakemelding på om det blir gjennomført, samt 

tilbakemelding fra Helsedirektoratet på om man fortsatt får TFG 

på hofter som dagkirurgi. Kun aktuelt å gjennomføre hvis man får 

TFG.

Samlet 51
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7  Prioriteringer og driftsmessige endringer i 2023  

Helse Vest IKT   

Kostnader knyttet til tjenester fra Helse Vest IKT og økte IKT-investeringer går opp i 2023. Det er lagt inn en 

budsjettøkning for kostnader til Helse Vest IKT på kr 36 mill. 

 

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 2023 ligger det en økning på 2 mill. til økt vedlikehold og reparasjoner for bygg og 

MTU.   

 

Forskningsmidler  

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

2 mill. kr.  

 

Opptrapping revmatologi  

Helse Stavanger har fått i oppgave av Helse Vest å øke tilbudet innen revmatologi. For 2023 det lagt inn økt 

budsjettet i tråd med opptrappingsplanen.  

 

H-resept 

Det er lagt til grunn en vekst på kr 18 mill. i budsjett for 2023. Årsaken er flere pasienter, i tillegg til flere nye 

dyre medikamenter. 

2022 eller 2023 Tiltak Ansvarlig Effekt (mill) Status

2022/2023 Redusere korridorpasienter
Klinikksjef 

Mottaksklinikken

Tiltak ut før 13, poliklinisering av utredningsforløp, øke avklaring 

og behandling i akuttmottak. 

2022/2023
Økning av polikliniske inntekter ØNH 

P22 prosjekt Oppgaveglidning 

Klinikksjef Hode- hals og 

rehabilitering (HHR)
0,5

Tiltak delvis i gang, og har gitt en effekt per august på 0,2 MNOK. 

Ytterligere tiltak forventes iverksatt fra oktober 2022, og 

totaleffekten for året er ventet å lande et sted mellom 0,3 og 0,5 

MNOK.

2022/2023

Bedre koding. (Forutsatt at 10 % av 

avviket mellom reell og budsjettert 

indeks skyldes kodekvalitet)

Klinikksjef HHR 0,8

2022/2023 Ernæringsscreening (Også P22) Klinikksjef HHR 0,4

Tiltaket har til nå ikke hatt effekt. Skal benchmarke opp mot 

kirurgisk klinikk, som har hatt gode resultater på koding av 

ernæringsscreening.

2022/2023

Systematisk og kontinuerlig tiltak for 

rekruttering i legdige stillinger på 

ØNH - merinntekt

Klinikksjef HHR 2

Per nov er 1 overlegestilling ubesatt, og 1 overlege sykemeldt. 

Den sykemeldte kommer tilbake 50% fra januar. Har leid inn 

overlegepensjonist og avtalespesialist på timebasis som 

korrigerende tiltak.

2022/2023

Systematisk og kontinuerlig tiltak for 

rekruttering i ledige stillinger på 

Rehab - merinntekt

Klinikksjef HHR 0,3

Tiltak iverksatt fra september 2022. Har rekruttert, men ingen 

økonomisk effekt per oktober pga oppsigelsestid og 

opplæringstid

2022/2023 Innføring av jokerpasient på ØNH Klinikksjef HHR 1,3

ØNH har hatt mye strykninger grunnet mangel av personell på 

operasjon. De har derfor hatt mange pasienter som kunne 

komme på kort varsel, og behovet for egne jokerpasienter var 

derfor ikke til stede.

2022/2023

Redusere analyseberedskap tilknyttet 

covid-19 til 1% på avdeling for 

medisinsk mikrobiologi fra høsten 

2022

Klinikksjef medisinsk 

service (MS) og avdeling for 

blod og kreftsykdommer 

(ABK)

2,4
Reduserte kostnader på 1,3 MNOK nok i måneder august - 

oktober

2022/2023
Redusere innleie fra vikarbyrå på 

røntgen leger
Klinikksjef KMS og ABK 1,5

Ingen forbruk av innled personell i juli og august, ca. 0,2 mil. i 

måned i september og oktober. Besparelse siden sommeren 1,5 - 

2 MNOK. (Gjelder EFO "indirekt": med redusert innleid personell 

fra Vikarbyrå, EFO timer skal sannsynligvis øke)

2022/2023
Tilpassing drift ihht behov (bruke 

fødselsestimater systematisk)
Klinikksjef kvinne og barn 5,5

Samlet 15
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Økte varekostnader 

I 2021 og i 2022 har det vært en stor vekst i varekostnader som har gitt store budsjettavvik. Veksten skyldes 

delvis økning i tilbud, men stor del skyldes også prisvekst. Dette gjelder medikamenter gitt på sykehuset, 

behandlingshjelpemidler og utstyr til immunologi. I budsjettet for 2023 er det lagt inn midler for å dekke denne 

kostnadsveksten. 

 

Gjestepasientkostnader for laboratorie- og røntgen undersøkelser 

Foretaket har siste året hatt en stor vekst i kostnader forbundet med gjestepasienter innen laboratorie- og 

røntgenundersøkelser. Budsjettet justeres i tråd med kostnadsnivå for 2022.  

 

Energikostnader 

Foretaket har hatt en vekst i energikostnader som følge av høye strøm- og gasspriser. Budsjettet justeres i tråd 

med utviklingen. Nye avtaler for strøm trår i kraft september neste år, og det er usikkerhet knyttet til resultatet 

av disse. 

 

Økt kostnad til forvaltning av Medusa (register for MTU) 

Innføring av Medusa har økt behovet for forvaltningsressurser. Regionalt er det besluttet en økning på 3 

stillinger. Helse Stavanger sin andel av kostnaden er 29 %. 

 

Hurtigtester akuttmottak  

Hurtigtester i akuttmottak ble innført under pandemien. Dette er vurdert som verdifullt for å sikre god flyt i 

akuttmottaket også etter pandemien, og videreføres.   

 

Finanskostnader  

Helse Stavavanger økte sine interne lån hos Helse Vest i 2022. Dette er ikke byggelån og rentene påløper i fra 

opptaksdato.  

 

Nye stillinger AMK, (3 stk)  

AMK sentralen opplever en stadig økende pågang og det er behov for å styrke tjenesten for å opprettholde 

responstidene.  

 

T-OBA 

Tverrfaglig observasjonspost (T-OBA) i akuttmottaket ble etablert i 2022. I budsjettet for 2023 er det lagt inn 

helårseffekt. Denne vil bli vurdert på ny i forbindelse med evalueringen av prosjektet våren 2023.  

 

Flytkoordinator - Flowmaster  

Egne flytkoordinatorer mellom sengepostene ble innført under pandemien. Dette er vurdert som verdifullt for å 

sikre god flyt også etter pandemien og videreføres.   

 

Lager Koppholen 

Under pandemien hadde foretaket akutt behov for økt lagerplass. Frem til i år har lageret vært finansiert av 

Covid-midler. Avtalen er fortsatt gjeldene og må finansieres med økte budsjettmidler. Dette inkluderer også 

kostnader knyttet til bemanning av lageret. 

 

Økt ekstern husleie 

Foretaket leier flere lokaler av eksterne aktører. Husleieprisene har steget i 2022, hovedsakelig pga økte 

strømkostnader. Det er derfor behov for å øke denne budsjettposten. 

 

 Ad-reserven/usikkerhet    

Det er lagt inn en reserve til uforutsette kostnader og for å dempe risiko i budsjettet. 
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Posten er ment å dekke usikkerhet knyttet til akuttvedlikehold, variabel lønn og økt behov for pasientbehandling 

innen psykisk helsevern og somatikk I tillegg vil posten også ta høyde for den høye risikoen som ligger i ISF-

budsjettet.  

 

Andre budsjettendringer som er gjort er flytting av midler fra prosjektmidler eller øremerkede midler til 

basisfinansiering, som er i tråd med de endringene som Helse Vest har gjort. I tillegg er det noen budsjett-

tildelinger fra i fjor som er lagt inn med helårseffekt for 2023.  

 

Administrerende direktør har med støtte fra ledergruppen vurdert mange gode innspill til områder som kunne 

vært styrket, men har ikke funnet midler til dette. Her er det mange innspill som burde vært omtalt, men bare tre 

områder trekkes frem i dette saksgrunnlaget.  

 

1. Styrking av intensivkapasitet – Helse Stavanger har svært lav dekning av intensivsenger per 100 000 

innbygger, og i de siste årene har det i store perioder vært høyt belegg eller overbelegg på 

intensivavdelingen. Post-operativ fungerer som bufferkapasitet, men ved å bruke bufferkapasiteten 

reduseres operasjonskapasiteten ved foretaket. Økt kapasitet ved intensivavdelingen er nødvendig fra et 

beredskapsperspektiv og hadde bidratt til å opprettholde og gi en nødvendig økning i 

operasjonskapasiteten, men det er dessverre ikke midler til denne økningen i budsjettet. 

 

2. Helse Vest har fått 27,2 millioner kroner til å styrke døgnkapasiteten innen psykisk helsevern for barn, 

unge og voksne. Midlene blir fordelt etter inntektsmodellen. Helse Stavanger har god døgnkapasitet 

innen psykisk helsevern, og har ikke valgt å styrke dette området ytterligere.  

 

3. Under pandemien fikk foretaket øremerkede midler for å styrke det polikliniske tilbudet innen psykisk 

helsevern for barn og unge for 2021. De øremerkede midlene ble ikke videreført utover 2021, men Helse 

Stavanger prioriterte å videreføre tiltaket ut 2022.  Helse Stavanger har i nåværende budsjettmessig 

krevende situasjon ikke funnet midler til å prioritere dette videre. Administrerende direktør anbefaler 

allikevel å reservere inntil 5 millioner i AD reserven som en buffer for å ivareta et eventuell økt behov 

for poliklinisk behandling i psykisk helsevern for barn og unge. 

 

 

8            Budsjett 2023 Helse Stavanger HF   

  

 Resultat 2022   
 

Helse Stavanger HF har per oktober 2022 et negativ resultat på kr 53 mill., og et negativt budsjettavvik på kr 241 

mill. Styret i Helse Vest RHF behandlet i styremøte 7. desember Sak 118/22 Fordeling av resterande 

budsjettmidlar i 2022 samt fordeling av midlar i Omgrupperingsproposisjon. Som følge av 

Omgrupperingsproposisjonen foreslår Helse Vest å fordele ytterligere kr 133 mill. i basisbevilgning til Helse 

Stavanger. Dette vil gi Helse Stavanger en vesentlig resultatforbedring og en påfølgende prognoseforbedring. 

Revidert prognose er et positivt resultat på kr 100 mill., som gir et negativt budsjettavvik på kr 126 mill.  

 

Helse Stavanger har i 2022 hatt store negative budsjettavvik på blant annet  

- ISF-inntektene pga. av lavere aktivitet enn DRG-bestillingen,  

- høye vare/medikamentkostnader pga. prisvekst og nye kostbare medikamentbehandlinger,  

- økte variable lønnskostnader 

- høye energikostnader.  
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Budsjett 2023  
   

Oppdatert prognose for 2022, før tilleggsbevilgningen i sak 118/22, viser en forventning om et negativt resultat 

på om lag kr 20-30 mill. Tilleggsbevilgningen gjelder kun for budsjettet 2022 og fører ikke til noen bedring av 

resultatet i 2023. Administrerende direktør foreslår derfor et budsjett med et marginalt positivt resultat på kr 10 

mill.  

 

Dette innebærer en resultatforbedring målt opp mot prognose for 2022 før tilleggsbevilgningen. Dette bør være 

mulig til tross for at det er flere elementer som øker resultatutfordringen til neste år, slik som;  

 Reduserte basisramme pga av revidert inntektsfordelingsmodell prehospitale tjenester,  

 Innføring av nye kostbare medikamenter uten egen finansiering,  

 Økning i kostnader til Helse Vest IKT,  

 Helårseffekt av ikke- kompensert prisvekst i 2022 

 Ytterligere effektiviseringskrav fra statsbudsjettet  

 

Administrerende direktør mener det vil bli krevende, men likevel helt nødvendig, å levere et resultat som er 

positivt. 

 

Under forutsetning om styrets godkjenning av resultatkravet på kr 10 mill., legger administrerende direktør 

frem følgende budsjettforslag: 

 

Tabell 7 

  
 Tall i hele mill. kr. Budsjett 2022 inkluderer både Covid-19 tilskudd og Covid-19 kostnader. 

 

Inntekter   

Samlet vekst i driftsinntekter er 4,6 % målt mot budsjett 2022. Denne veksten inkluderer pris- og lønnsvekst på 

3,8 % og økte pensjonskostnader på 71 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. For Helse Stavanger er ISF-inntekten budsjettert med 

en pris-vekst på 3,6% og med DRG-poeng like i underkant av bestillingen fra Helse Vest (ref. kap 5). Til sammen 

har klinikkene lagt opp til en vekst på 4,6 % for pasientrelaterte inntekter målt mot budsjett i 2022 (inkl. 

Budsjett 

2022

Prognose 

2022

Budsjett 

2023

Økning  mot 

Budsjett 

2022

 i %

Økning 

mot 

Prognose 

2022

 i %

Pasientrelatert inntekt 3 012 2 864 2 700 -312 -10,4 % -164 -5,5 %

Basistilskudd, øremerkede midler 5 338 5 603 6 051 713 13,4 % 448 8,4 %

Andre inntekter 197 238 187 -10 -4,9 % -50 -25,6 %

Driftsinntekter 8 547 8 704 8 937 391 4,6 % 233 2,7 %

Varekostnader og Helsetjenester 1 473 1 617 1 662 189 12,8 % 45 3,1 %

Lønn- og personalkostnader 5 626 5 794 5 944 319 5,7 % 150 2,7 %

Øvrige kostnader 980 989 1 065 85 8,7 % 76 7,8 %

Av- og Nedskriving 231 218 231 0 0,0 % 13 5,8 %

Driftskostnader 8 310 8 618 8 903 593 7,1 % 285 3,4 %

Driftsresultat 236 86 34

Finansresultat -10 14 -24

Resultat 226 100 10
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prisvekst), og tilsvarer om lag 1 % dersom vi holder prisvekst utenfor. Målt opp mot prognosen vurderes posten 

å ha stor risiko. 

 

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.  

  

Med utgangspunkt i faktisk utvikling i 2022 er budsjettet for medisinske varekostnader økt betraktelig.  Dersom 

vi holder kostnader til Covid-19 utenfor, er budsjettet økt med 15% målt mot budsjett 2022 og med 5,7 % målt 

mot prognosen. Budsjettet tar høyde for økte H-reseptkostnader, pris- og aktivitetsvekst. 

 

Dersom en korrigerer for kostnader knyttet til Covid-19 og endringer i pensjonskostnader er veksten i lønn- og 

personalkostnader på 5,9 % målt mot budsjett, og på 2,7 % målt mot prognosen. Foretaket har gjennom 

pandemien økt bruken av ekstern innleie og EFO-timer (Ekstra, Overtid, Forskyvning). Dette er dyre løsninger, 

og for å kunne holde budsjettet i 2023 må foretaket vri bruken av EFO-timer til mer bruk av normal-timer. 

  

Flere klinikker har et negativt budsjettavvik på lønnskostnadene i 2022, og budsjettet for 2023 innebærer 

vesentlige utfordringer som klinikkene må løse. Det er knyttet risiko til denne budsjettposten.  

  

Øvrige kostnader har en vekst på 8,7 % sammenlignet med budsjett 2022. Hovedårsaken til økningen er 

prisvekst slik som økte energikostnader samt økt budsjett til Helse Vest IKT.  

 

Avskrivningene er budsjettert ut fra kalkyler på eksisterende anlegg og nye investeringene i 2022. 

Budsjettposten vurderes å ha liten risiko.  

  

Finanskostnader er for 2022 er budsjettert til kr 14 mill. Økningen skyldes økte rentekostnader for internt lån 

fra Helse Vest. Posten har liten risiko.    

   

Risikovurdering   

  

De største risikoene i budsjettet ligger på ISF-inntektene og på lønnskostnadene.  

 

Målt opp mot faktiske tall innebærer veksten i DRG-poeng, en vekst for Helse Stavanger på 6%. Etter tre år med 

pandemi og en praksis hvor DRG-bestillingen har blitt lagt til som vekst på budsjett i stedet for prognosetall (som 

var vanlig før pandemien), mener administrerende direktør det er en risiko at DRG-bestillingen er i utakt med 

faktiske DRG-utvikling i foretaket. Dette er midlertid vanskelig å vurdere når foretaket ikke har hatt et normal 

driftsår.  

 

Uavhengig av dette, vil en vekst på 6% i DRG-poeng være svært krevende. Når dette også skal gjøres uten å øke 

kostnadene, men med større og sterke grad av langtidsplanlegging, vil det også ta tid. Administrerende direktør 

mener derfor at det er vesentlig risiko knyttet til budsjettert ISF-inntekt og at dette bør vurderes nærmere når 

foretaket er kommet over i mer stabil drift.  
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9 Investeringer og finansiering   

  

 Investeringsbudsjett 
 I styremøte i mai vedtok styret økonomisk langtidsplan for både drift og investeringer for perioden 2023–2032. 

Vedtatt investeringsplan for 2023 er lagt til grunn for utarbeidelsen av detaljene for i 2023.   

 

Tabell under viser status på investeringer per oktober 2022 og estimat på hvor mye som overføres til 2023. 

Estimat for overførte investeringer blir oppdatert når endelige tall for 2022 foreligger.  

  

Tabell 8 

 
Tall i hele tusen kroner  

  

Budsjettet i 2022 (ekskl. NyeSUS) er på kr 339 mill. Foreløpig estimat for investeringsprosjekter som videreføres 

inn i 2023 er på kr 231 mill.  

 

Forslag til investeringer for 2023:   

  

Tabell 9 

i hele tusen 

Budsjett 
2023 

NyeSUS, spesifisering   

Nye SUS - Ullandhaug 2 564 266 
Nye SUS - OU 28 000 
Nye SUS - Flytteprosjekt 10 000 
Nye SUS - Byggelånsrenter 192 395 

Total NyeSUS 2 794 661 

 Mellomfasen Våland 15 000 

MTU-utstyr   

MTU - div utstyr 48 000 
MTU Overførte investeringer fra 2022 210 803 

MTU 258 803 

Bygg   

Lovpålagt/HMS 5 000 
Mindre rehabl. 9 500 

MTU, inkl NyeSUS Våland 270 803 46 409 60 000 210 803

Annet Bygg 36 854 10 501 19 255 17 599

Annet 27 248 13 930 24 639 2 609

Mellomfase Våland 4 533 6 548 9 548 0

sum øvrige investeringer 339 437 77 388 113 442 231 011

NyeSUS Ullandhaug 2 571 351 1 935 166 2 394 766

NyeSUS OU 24 900 12 975 16 975

NyeSUS - Flytteprosjekt 2 892 3 921 5 258

NyeSUS - BT2 25 000 0 0

NyeSUS - Byggelånsrenter 70 349 52 500 70 290

Sum NyeSUS 2 694 492 2 004 561 2 487 289 0

Totalt 3 033 930 2 081 949 2 600 731 231 011

Budsjett 2022 Faktisk per okt Prognose 2022
Overføres til 

2023
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Ombygging for MTU 1 000 
Bygg - Overført investeringer fra 2022 17 599 

Annet Bygg 33 099 

Annet, spesifikt   

Transportmidler 9 000 
IKT - følgekostnader 9 050 
Annet - Rullende materiell 1 000 
Annet - Diverse overført investeringer fra 
2022 2 609 
Reserve Bygg/MTU 15 000 

Annet 36 659 

SUM investeringer 3 138 222 

SUM ekskl NyeSUS 328 561 
 

  

Sykehusutbyggingsprosjektet – Nye SUS  

Sykehusutbyggingsprosjektet er det største enkeltprosjektet. Investeringene i 2023 er estimert til kr 2 795 mill. 

Dette er en økning på ca 130 mill sett opp mot akkumulert periodisering som lå inne i forrige rullering av ØLP.  

  

Medisinteknisk utstyr (MTU)  

For 2023 foreslår administrerende direktør at det prioriteres om lag kr 259 mill. til MTU, hvor av kr 211 mill. er 

overførte investeringer fra 2022. Investeringene er i hovedsak nødvendige utskiftninger av eksisterende 

maskiner, og ikke investeringer i ny kapasitet.  

  

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 tabellen over.  

  

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

  

Administrerende direktør forslår et samlet investeringsbudsjett i 2023 på kr 3 138 mill.   

 

 

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 10   
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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 241 mill.   

 

I 2023 vil utbetalingene av de ulike lånene utgjør kr 2 344 mill. Helse Vest planlegger også å utbetale et 

kapitaltilskudd på kr 572 mill. i 2023, men med en føring om at kapitaltilskuddet skal brukes til å tilbakebetale 

internt lån. For Helse Stavanger betyr det at foretaket tilbakebetaler om lag samme beløp som lånet knyttet til 

utvidelsen av B-bygget (tidligere omtalt som E-bygget). I praksis betyr dette at kapitaltilskuddet ikke hjelper 

foretaket med likviditetsutfordringen, men gjør at foretaket sparer noe i rentekostnader.  

 

Samlet er finansieringsgrunnlaget i 2023 på kr 3 138 mill.  og investeringsbudsjettet er på samme beløp og viser 

at finansieringsplanen er tilstrekkelig for 2023.  

 

Selv om finansieringsplanen er tilstrekkelig og likviditetsprognosen for 2023 er ok, ref. graf i neste Kap. 10 

Likviditet, så har den dårlige resultatprognosen i 2022 samt nedtrekk i resultatet i 2023, ført til redusert 

finansieringsevne på kr 342 mill. Dette gir på sikt tilsvarende redusert investeringsevne og utfordrer foretakets 

mål om å samle pasientbehandlingen på Ullandhaug samt nødvendige oppgraderinger av bygningsmassen på 

Våland.  
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10 Likviditet   

Utgående balanse 31.12.2022 er basert på prognose og vil bli oppdatert med endelige tall når resultatet er klart.  

Prognosen inkluderer ekstra basisbevilgning fra Helse Vest, ref. Sak 118/22 Fordeling av resterande 

budsjettmidlar i 2022 samt fordeling av midlar i Omgrupperingsproposisjon. 

 

 

 
 

Grafen viser en forventning om redusert likviditet ved utgangen av året på ca kr 400 mill. Hovedårsaken til 

nedgangen er at foretaket investeringskostnader som er større enn den likviditeten som tilføres utenfra (lån) og 

den foretaket klarer å skape selv (avskrivningene + resultat).    

 

Likviditeten ligger på 600-700 mill. på det laveste. Dersom en tar i betrakting at foretaket har stabile inntekter 

og en driftskreditt på ca 400 mill., så har foretaket god likviditet i 2023.  

 

 

   

Vedlegg 1: Styresak fra Helse Vest RHF – sak 120/22 Inntektsramme og resultatkrav 2023.   

Vedlegg 2: Sak 118/22 Fordeling av resterande budsjettmidlar i 2022 samt fordeling av midlar i 

Omgrupperingsproposisjon. 

 


