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Administrerende direktørs vurdering og anbefaling  

Ledergruppen og klinikkene er godt i gang med arbeidet for budsjett 2023, men rammene for 

budsjettet er svært stramme. Det gjør årets budsjettprosess mer krevende enn de foregående årene.  

 

Driften så langt i 2022 har vært mer kostnadskrevende enn budsjettert, og aktiviteten har vært lavere 

enn budsjettert. Dette skaper en usikkerhet for hva som er realistisk nivå for 2023. I tillegg står 

foretaket overfor store investeringer i byggeprosjektet på Ullandhaug, og en inflasjon som påvirker 

byggeprosjektet og sykehusets drift.  

 

Underliggende kostnadsøkninger for varekostnader og driftskostnader i 2022, sammen med en 

redusert inntektsramme, gjør at opprinnelig resultatkrav for 2023 må revurderes.  

 

En reduksjon i resultat for 2023 har en konsekvens for foretaket investeringsevne. 

Investeringsbudsjettet er allerede trukket ned i flere omganger, så det er heller ingen god løsning å 

gjøre varige nedtrekk i investeringsbudsjettet.  
 

Bakgrunn 

23. mai 2022 behandlet styret i Helse Stavanger HF Sak 33/22 Økonomisk langtidsplan.  

 

I økonomisk langtidsplan (ØLP) er det lagt til grunn uendret resultatkrav for 2023. Dette innebærer 

fremdeles et effektiviseringskrav i form av 0,6 % vekst i aktivitet, med null vekst i lønn- og 

personalkostnader.  

 

I økonomisk langtidsplan har en lagt til grunn at vekst i inntektene skal finansiere økte kostnader på 

andre områder enn lønn, og er i hovedsak knyttet til: 

- Økte rentekostnader, ca 14 mill. kr. 

- Økning kostnadskrevende legemidler, 10 mill. kr.  

- Økte kostnader til IKT, 22 mill. kr. 

 

Til sammen utgjør dette 46 millioner kr. og var basert på et tallgrunnlag fra begynnelsen av 2022. Per 

august ser vi en vesentlig kostnadsvekst i varekostnadene, spesielt knyttet til medikamenter samt 

behandlingshjelpemidler og andre varekostnader, for eksempler laboratorie-rekvisita. Det arbeides 

med å oppdatere estimatene for 2023, og disse estimatene må innarbeides i budsjett for 2023. 

 

Den 13.06.2022 besluttet styret i Helse Vest RHF Sak 59/22 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 

2023.  

 

Saken gir følgende føringer for 2023:   

 Uendret resultatkrav for Helse Stavanger på 226 mill. kr. 

 Aktivitetsvekst somatikk på 1%. 

 Aktivitetsvekst PHV/TSB 1 %. 
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 Det er ventet at ABE-reformen blir videreført. Den er ikke lagt inn i foreløpig inntektsfordeling, 

men det forsiktige anslaget for %-vis vekst er tenkt å kompensere for dette.  

 Styrking av sikkerhetspsykiatrien på totalt 40 mill. kr. er videreført i 2023 med samme 

fordeling som i 2022. 

 

Korriger for endrete forhold viser foreløpig inntektsfordeling en vekst i inntektsrammen på 0,3 %. 
 

 
 

Dersom vi holder vekst i ISF-inntekt utenfor, ser vi at veksten i realinntekt for Helse Stavanger er 

negativ med 0,1%. Årsaken til negativ inntektsvekst for Helse Stavanger er revidert 

inntektsfordelingsmodell. Den negative effekten er lagt inn med halv effekt i 2023 og resten i 2024. I 

2023 utgjør det 24 mill kr. i redusert rammefinansiering. 
 

 
 

 

I styresaken presiserer Helse Vest at «Dersom helseføretaka ønskjer å prioritere nye oppgåver eller 

endra behov, må dei finansiere desse innafor den økonomiske ramma som er fordelt gjennom denne saka. 

Helseføretaka må ikkje setje i gang nye aktivitetar/tiltak før finansieringa er godkjent av styret. Dersom 

helseføretaket likevel vil setja i gang tiltak/aktivitetar som ikkje har ei særskild finansiering må dei ta ut 

andre lågare prioriterte aktivitetar slik at helseføretaket samla held seg innanfor den økonomiske 

ramma.» 

 

I et år hvor inntektsrammen har negativ vekst, er dette en viktig føring for årets budsjettprosess. Det 

innebærer at det ikke er rom for vekst i budsjettene til klinikkene. Alle nye oppgaver fordrer en 

omprioritering. 

Prognose for 2022 

Resultatet hittil per august og prognosen for 2022, er sterkt preget av covid-19.  Budsjettavviket per 

august er kr 187 mill. kr. Av dette er om lag 55 mill knyttet til ikke kompenserte inntektstap, og ca 10 

mill for ikke kompenserte merkostnader covid-19. 
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Reduksjonen i inntekter skyldes at på flere områder har aktiviteten vært lav, og til dels betydelig 

lavere enn tilsvarende perioder i 2019.  

 

En viktig forutsetning for neste års budsjett og resultatoppnåelse, er at aktiviteten i løpet av høsten må 

tilbake på nivå før pandemien. Nå iverksettes det flere tiltak i de ulike klinikkene for å få aktiviteten 

opp. Dette er helt nødvendig for å sikre at sykehuset gir befolkningen nødvendig helsetjenester, 

redusere fristbrudd og redusere ventetidene. 

Økning i kostnader 

Varekostnader 

For medikamenter er det to forskjellige effekter som øker kostnadene: 1.) ny behandling/ godkjenning 

av nye medikamenter og 2.) prisstigning på medikamenter.  

 

Sykehusinnkjøp forvalter avtalene med leverandører på vegne av alle helseforetakene. Innenfor 

medikamenter arbeider Sykehusinnkjøp strukturert for å sikre lavest mulig kostnad for 

helseforetakene. For å sikre gevinst av dette arbeidet, er det viktig at Helse Stavanger har gode rutiner 

for å skifte medikament når nye avtaler er fremforhandlet. Dette følges godt opp av konstituert 

fagdirektør.  

 

Helse Stavanger har også tatt initiativ til et regionalt samarbeid for å få bedre kontroll med kostnader 

til behandlingshjelpemidler. Dette arbeidet starter opp høsten 2022. Det er også etablert god dialog 

mellom fagavdelinger som foreskriver behandlingshjelpemidler og teknisk avdeling, samt et prosjekt 

for å sikre økt gjenbruk av utstyr.  

 

Utover dette har Helse Stavanger noe begrenset påvirkningskraft på kostnader knyttet til 

medikamenter og behandlingshjelpemidler og må derfor budsjettere med økte utgifter på dette 

området.  

 

Prognosen for varekostnader inkl. behandlingshjelpemidler viser en økning på nær 72 mill kr som bør 

inkluderes i neste års budsjett. 

 

I tillegg har foretaket høy vekst i kostnader til laboratoriet analyser som sendes ut av foretaket til 

analyse eller utføres på pasienter som får behandling utenfor helseforetaket. Prognosen viser en 

økning på hhv 11 mill kr. som også bør hensynstas i budsjettet.  
 

Økning i andre driftskostnader 

Andre kostnader som også øker, og hvor det på kort sikt er begrensede muligheter til å redusere 

kostnaden, er kostnader til Helse Vest IKT, til energi og husleie. Prognosen viser et foreløpig behov for 

å øke budsjettet på (HV IKT) 22, (energi) 14 og (husleie) 5 mill. kr. Til sammen en kostnadsøkning på 

41 mill. kr. Endelig kostnad fra HV IKT kommer senere i høst når HV IKT har besluttet sitt årsbudsjett. 

Utvikling i energipriser i løpet av høsten vil også påvirke de endelige tallene.  
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Andre prioriterte kostnader 

I tillegg er noe mindre beslutninger som er tatt med konsekvens for neste års budsjett hvor det 

arbeides med ulike omprioriteringer i budsjettet.  

 

 

Oppsummering 

Til sammen utgjør økningen i varekostnader og andre driftskostnader en budsjettøkning på minimum 

124 mill. som er 92 mill. kr høyere enn hva det allerede er tatt høyde for i ØLP.  Sett opp mot den 

negative realinntektsveksten, innebærer dette ytterligere effektiviseringskrav dersom resultatkravet 

skal opprettholdes.  

 

Dette effektiviseringskravet vil komme på toppen av dagens utfordring med å få opp aktiviteten 

samtidig som lønnskostnadene skal ned til nivået før pandemien, og på toppen av det 

effektiviseringskravet som ligger i ØLP.  

  

Administrerende direktør sin vurdering er at det er svært krevende å realisere dette i 2023. Det vil si 

at dagens resultatkrav på 226 mill kr i 2023 bør revurderes.  

 

Et eventuelt resultatnedtrekk vil gi lavere finansieringsgrunnlag for investeringer, og innebærer i 

neste omgang at investeringsbudsjettet i langtidsperioden må reduseres. Investeringsbudsjettet er 

allerede særdeles stramtog en varig reduksjon av investeringsbudsjett er ikke en alternativ løsning. 

Derfor er administrerende direktør tydelig på at resultatkravet på sikt må tilbake til opprinnelig 

resultatforbedring som ligger i økonomisk langtidsplan.  

 

Foretaket arbeider derfor med å identifisere ytterligere effektiviseringstiltak, i første omgang med 

hovedfokus på å øke aktiviteten samt redusere variabel lønn, og i neste omgang også med å ta ut 

lavere prioriterte oppgaver slik som det står i føringen fra Helse Vest RHF i Førebels inntektsfordeling, 

 

Endelig vurdering og anbefaling av resultatkrav for 2023 vil avhenge av hvilken estimert effekt 

tiltakene har i 2023. I tillegg vil også prisveksten for 2023 og størrelsen på ABE-reformen være 

faktorer som påvirker samlede inntekter og endelig resultatkrav for 2023. 
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Tidsplan 

 

 

Oppgaver Dato Ansvalig

LG - innledende budsjettdiskusjon - foreløpig inntektsfordeling fra Helse Vest 24.08.2022 Øk.dir

BHM - innmeldinger av endringer til neste år 26.08.2022 Klinikksjefene

Frist tilbakemelding til Helse Vest IKT for foretaksspesifikke behov August Med. Service

LG - Orientering om Føreløpig inntektsfordeling Helse Vest og utfordring 23.08.2022 Øk.dir

Budsjettseminar økonomiavdeling 01.09.2022 Ød.avd.

Ledersamling Sola 5.-6. september Øk. Dir

LG -  Mål for kostnadsreduksjon og resultatkrav 21.09.2022 Øk.dir

Orientering om budsjettprosess HTV,HVO Medio september Øk.dir

Orientering om budsjettprosess FAMU medio september Øk.dir

Orientering om budsjettprosess i styremøte 22.09.2022 Øk.dir

LG -  Foreløpig budsjettramme for klinikkene og føringer for 

budsjettprosessen

27.09.2022 Øk.dir

Utarbeiding og tilpassing budsjett 2023 - budsjettarbeid i klinikkene sept-oktober Klinikksjef / controller

Tillitsvalgte og verneombud involveres i budsjettarbeidet til klinikkene. sept-oktober Klinikksjef

Forslag til statsbudsjett 06.10.2022

Frist for innspill budsjett 2023 fra klinikkene 12.10.2022 Klinikksjef

Frist for innmelding av tiltak økonomi, (P23?) 12.10.2022 Klinikksjef

Aktivitetsbudsjett (plantall og DRG-poeng) for klinikkene ferdig 14.10.2022 Klinikksjef/controller/avd.sjef

Prognosetall for 2022 skal være ferdig, gjelder også investeringer 14.10.2022 Klinikksjef/Controller 

LG - gjennomgang og drøfting av tiltak (P23) fra klinikkene 18.10.2022 Klinikksjef

LG - gjennomgang og drøfting av budsjettinnspill fra klinikkene 18.10.2022 Klinikksjef

LG - orientering om statsbudsjett 18.10.2022 Øk.dir

Oppdaterer budsjettrammer med pris-lønnsvekst medio oktober Øk.dir

Orientering om budsjettprosess HTV, HTO medio oktober Øk.dir

Orientering om budsjettprosess FAMU medio oktober Øk.dir

LG - beslutning tiltak/mål og oppfølging 25.10.2022 Øk.dir

Orientering om budsjettprosess i styremøte 31.10.2022 Øk.dir

Budsjett og prognose fra klinikker skal være klar på hovedpostnivå 28.10.2022 Øk.avd

LG - endelig forslag investeringsbudsjett 2023 og reduksjon 

investeringsbudsjett ØLP

01.11.2022 Øk. Avd

Endelig inntektsramme fra Helse Vest RHF medio november Helse vest

Sammenstilling og bearbeiding av budsjett medio november Øk.dir

Klinikkene sender sine budsjettforslag og budsjettskriv inkl tiltaksplan til 

økonomiavdelingen

11.11.2022 Klinikksjef

Likviditetsbudsjett ferdig 15.11.2022 Økonomiavdelingen

Avskrivningsbudsjett ferdig 15.11.2022 Økonomiavdelingen

Orientering om budsjettprosess HTV, HTO Øk.dir

Orientering om budsjettprosess FAMU Øk.dir

Orientering om budsjettprosess i styremøte 23.11.2022 Øk.dir

LG - 1. utkast Budsjett 2023 29.11.2022 Øk.dir

Skrivefrist styresak 02.12.2022 Øk.dir

LG - Styresak Budsjett 2023 13.12.2022 Øk.dir

Budsjett 2023 - utvidet ledermøte xx AD

Utsendelse av styresak budsjett 2023 09.12.2022 AD

Budsjettdrøfting tillitsvalgt FAMU Øk.dir

Budsjettdrøfting tillitsvalgt HTV, FHVO Øk.dir

Styrebehandling Budsjett 2023 16.12.2022

Budsjett ferdig i SAP 06.01.2023 Øk.avd


