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Menneskelig nær – faglig sterk

•Redusere unødvendig og ikke-medisinsk begrunnet venting 
for pasienten 

•Fremme kommunenes evne til omstilling og 
kvalitetsforbedring i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, basert på eldrereformen «Leve hele livet» 

•Prioritere psykisk helse- og rusfeltet, med satsing på 
forebygging, tidlig innsats og bedre behandling 

•Øke tilgjengelighet og kapasitet samt styrke kvaliteten i helse-
og omsorgstjenesten 

•Folkehelse som fremmer gode liv og helse gjennom livsløpet 

Sentrale mål i 2021



Menneskelig nær – faglig sterk

• Prioritere tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk 
helsevern høyere enn somatikk

• Barn og unge og brukere med alvorlige psykiske lidelser og 
rusmiddelproblemer skal gis særlig oppmerksomhet

• Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

• Implementering av pakkeforløp innen psykisk helsevern og 
rusområdet har høy prioritet

• Ambulante tjenester skal utvikles videre. Utvidet pilotering FACT 
ung – oppsøkende og tverrfaglig hjelp til unge med sammensatte 
behov

• Helsesatsingen i barnevernet skal utvikles videre

• Handlingsplan for forebygging av selvmord

• Styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling i kriminalomsorgen

Prioriteringsregelen og psykisk helsevern/TSB



Menneskelig nær – faglig sterk

•Budsjettet legger til rette for en generell vekst i 
spesialisthelsetjenesten på om lag 2,3 % i 2021. 

•Realveksten er om lag 1,7%  (fratrekk for 
avbyråkratiseringsreformen og en underregulering av 
offentlige laboratorie- og røntgensatser).

•Det er lagt opp til at ca. 0,8 % av veksten er en ekstraordinær 
ettårig aktivitetsvekst i 2021 for å redusere ventetidene som 
følge av covid -19.  

•Den generelle aktivitetsveksten omfatter aktivitet i de 
offentlige sykehusene, fritt behandlingsvalg og kjøp fra 
private aktører

•Den demografiske utviklingen kan tilsi en aktivitetsvekst på 
1,3 % nasjonalt

Sykehusene får penger til økt aktivitet i 2021



Menneskelig nær – faglig sterk

Innføring av ny nasjonal inntektsmodell i 2021

• Forslag til ny inntektsmodell fra NOU 2019:24 innføres stort sett som 
foreslått

• Regjeringen mener at selv om det kan stilles spørsmål ved 
enkeltelementer i utvalgets forslag må forslaget ses som en helhet

– Forbedringspunkter som utvalget har pekt på blir fulgt opp av departementet

• Ny inntektsmodell innføres med inntektsvekst i 2021 og 2022



Menneskelig nær – faglig sterk

• Økning på 2,6 % fra 2020 til 2021, herav lønn 2,2 % (andel 70 %) og 
pris 3,5 % (andel 30 %)

• Enhetspris ISF somatikk er satt til 46 765 kroner

–Hensyntatt prisomregning på 2,6 %, nedjustering på 0,5 % som 
følge av ABE

• Enhetsprisen ISF innenfor psykisk helsevern og TSB er satt til  3226 
kroner

–Hensyntatt prisomregning på 2,6 %, nedjustering på 0,5 % som 
følge av ABE.

• Lavere lønns- og prisvekst i 2020, vil gi økt økonomisk handlingsrom 
for sykehusene i 2021.

Lønns- og prisforutsetninger i budsjettet 



Menneskelig nær – faglig sterk

•Anslått pensjonspremie i 2021 er 14,9 milliarder kr. inkl. 
arbeidsgiveravgift

•Differansen mellom pensjonskostnad og -premie utgjør 1,8 
milliarder kr.

•Det legges ikke opp til at helseforetakene skal benytte midler 
fra premiefond til premiebetaling i 2021

•Forskjellen mellom pensjonskostnad og pensjonspremie 
dekkes i sin helhet gjennom økt driftskredittramme til 
helseforetakene på 1,8 milliarder kr.

Pensjonspremie og bruk av premiefond



Menneskelig nær – faglig sterk

•Finansieringsansvaret for enkelte legemidler til behandling av 
MS, narkolepsi, immunsvikt,  og sjeldne sykdommer overføres 
fra Folketrygden til de regionale helseforetakene fra 1. 
februar 2021 

•Basisrammen til de regionale helseforetakene økes med 60 
mill. kr.

•Helårseffekt av legemidler overført 1. september 2020 gjør at 
basisrammen til de regionale helseforetakene øker med 232 
mill. kr.

Overføring av finansieringsansvar for 
legemidler fra Folketrygden til RHFene



Menneskelig nær – faglig sterk

•Det foreslås å bevilge 30 mill. kr. til å opprette en 
«Kontaktfamilieordning» for gravide som skal føde et barn 
med diagnose påvist i svangerskapet, og for gravide med 
foster hvor det er påvist en diagnose og hvor kvinnen er 
usikker på om hun vil søke å avbryte svangerskapet.

•Det foreslås at 20 millioner kroner skal gå til de regionale 
helseforetakene som skal implementere tilbudet i tjenesten i 
samarbeid med aktuelle pasientorganisasjoner.

Kontaktfamilieordning for foreldre som venter 
barn med spesielle behov



Menneskelig nær – faglig sterk

•Økt basisbevilgning for å følge opp endringer i bioteknologi-
loven. Dette gjelder kun assistert befruktning for enslige og 
kompensasjon for eggdonor.

•Basisrammen til RHFene økes med 3,5 mill. kr.

•Organisering, finansiering og iverksetting av øvrige vedtak i 
forbindelse med endringen i bioteknologiloven utredes av 
Helsedirektoratet. Rapport ble fremlagt i november, men 
finansieringen av f.eks tidlig ultralyd fra 2021 er fortsatt uklar.

Endringer i bioteknologiloven



Menneskelig nær – faglig sterk

• Det foreslås et tilskudd på 3,5 milliarder kr. for å kompensere for at 
smittevern- og beredskapstiltak gir mindre effektive pasientforløp og 
økte driftskostnader 

• Det foreslås 200 mill. kr til en midlertidig insentivordning i 2021 for 
stimulere helseforetakene til å gjennomføre forbedringstiltak knyttet til 
ventetid og forbedret kapasitetsutnyttelse ved poliklinikker

– Midlene skal administreres av de regionale helseforetakene og skal 
tildeles til konkrete tiltak og prosjekter innenfor mål og rammer satt 
av departementet

Tilskudd for håndtering av covid-19

Tilskudd covid-19 Nasjonalt Helse Sør-Øst RHF

Smittevernlager 1 120 000        603 300                      

Mva lager smittevern 280 000           150 800                      

Kompensasjon beredskap covid-19 2 100 000        1 131 300                  

Midl. ordning ventetider 200 000           107 700                      

Sum tilskudd covid-19 3 700 000        1 993 100                  



Menneskelig nær – faglig sterk

•Det er foreslått å øke bevilgningen med 30 mill. kr. til 
etablering og drift av NorTrials. NorTrials skal fungere som én 
vei inn for kliniske studier for tjenesten og næringslivet. 
NorTrials koordineres av Helse Midt-Norge RHF.

• I tillegg foreslås 146,8 mill. kr til nasjonalt program for klinisk 
behandlingsforskning  i spesialisthelsetjenesten. Disse 
midlene håndteres av alle de fire RHFene i fellesskap.

Forskning



Menneskelig nær – faglig sterk

Oppsummering

•Mange av målene fra 2020 videreføres

•Ytterligere fokus på satsinger og prioritering av psykisk 
helsevern og rus, særlig de unge pasientene

•Det legges ekstra midler inn til økt aktivitet i 2021, etterslepet 
etter pandemien må håndteres.

•Det gis tilskudd til økonomiske konsekvenser av beredskap og 
smittevern i forbindelse med Covid-19

•Det er viktig at midlertidige midler til aktivitetsvekst og covid-19 
ikke brukes til å øke opp faste kostnader i sykehusene, disse 
midlene forsvinner igjen i 2022

•Lavere pris- og lønnsvekst i 2020 enn det som ble bevilget i 
statsbudsjettet for 2020 vil gi sykehusene økt økonomisk 
handlingsrom i 2021



Hovedgrepene i statsbudsjettet – hva er konsekvensene for sykehuset? 
Digitalt dagsmøte om Helseøkonomi 7. desember 2020
Kari Fjelldal, Økonomidirektør



Menneskelig nær – faglig sterk

Innhold

• Kort om Ahus og utvikling i økonomiske resultater

• Forhold i statsbudsjettet som påvirker sykehusene i størst grad  i 2021:

– Aktivitetsvekst

• Inngangen til 2021/konsekvensene av pandemien

• Økt elektiv aktivitet

• Bruk av telefon og videokonsultasjoner

• Tiltak for å redusere ventetider

– Covid-19 tilskudd

• Beredskapsplaner og estimerte økonomiske konsekvenser av Covid-19 neste år

• Risiko i økonomisk resultat som følge av Covid-19

• Kort om andre forhold i statsbudsjettet



Menneskelig nær – faglig sterk

Fakta om Akershus Universitetssykehus (Ahus)

763
senger
somatikk

309 
senger

psykisk helsevern 
og rus

9900
ansatte

570.000
innbyggere i 
opptaksområdet

10,9 
milliarder
i inntektsbudsjett i 
2020



Menneskelig nær – faglig sterk

Forhold som påvirker økonomien i foretaket

•Ahus er et foretak i vekst
– Sterk befolkningsvekst (1,5% i årlig vekst for hele opptaksområdet)

– Kongsvinger Sykehus og Kongsvinger DPS en del av Ahus fra 2. februar 
2019 (opptaksområde på ca. 63.000 innbyggere)

– Nye tilbud: trombektomi (2019)  og PET-undersøkelser (2020), heldøgns 
PCI (2021)

– Overtar kardiologisk virksomhet på LHL-sykehuset fra 1. januar 2021, og 
starter opp elektiv kirurgi og diagnostikk på samme sted 

•Lav egendekning innenfor deler av opptaksområdet
– Egendekning i somatikk er på ca. 65%

– Avhengig av å kjøpe kapasitet hos andre (Diakonhjemmet, OUS og 
Sykehuset Innlandet)

•Nye Ahus sto ferdig i 2008, finanskostnader reduseres hvert år



Menneskelig nær – faglig sterk

Utvikling i økonomiske resultater 2015-2019
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Menneskelig nær – faglig sterk

Sterk inntektsvekst og lavere finanskostnader driver resultatene
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Menneskelig nær – faglig sterk

AKTIVITETSVEKST I 2021 SOM FØLGE 
AV PANDEMIEN



Menneskelig nær – faglig sterk

Aktivitetsvekst i 2021 – utfordringsbilde når vi går inn i året

Fristbrudd somatikk: 10%

Fristbrudd PHV: 0%

Ventetid somatikk: 70 dager

Ventetid PHV: innenfor målkrav

Ventende fritbrudd somatikk: 1593

Ventende fristbrudd PHV: 10

Passert tentativ tid somatikk: 16094 

Passert tentativ tid PHV: 1132

For Ahus ligger hele utfordringen med «etterslep» fra pandemien på 

somatikk..



Menneskelig nær – faglig sterk

Planlagt økt elektiv aktivitet i 2021

Hvordan få til den sterke veksten på 
somatikk?
• Økt bruk av video og telefon-

konsultasjoner (reduserer presset 
på polikliniske rom)

• Kveldspoliklinikk og poliklinikk på 
lørdager med ekstraordinær 
avlønning

• Prioritering av ressurser til 
poliklinikk

Tiltak for å redusere etterslepet på 
operasjoner:
• Arbeid med å effektivisere 

utnyttelsen av stuene
• Oppstart elektiv kirurgi på LHL 

sykehuset på Gardermoen i 
januar for å ta unna enklere 
elektive operasjoner



Menneskelig nær – faglig sterk

Utvikling i bruk av telefon- og videokonsultasjoner på Ahus
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Andel video- og telefoni i hele perioden: 16,4 %

Akershus universitetssykehus - video- og telefonikonsultasjoner per måned 2020

Vanlige konsultasjoner Telefon og video Andel video og telefoni

Andelen telefon- og 
videkonsultasjoner er 
nesten doblet i sep og 
okt, i forhold til jan og 
feb

Tiltak for å øke andelen:
• Innkjøp av utstyr (headset, kameraer og bærbare PCer)
• Etablering av arbeidsplasser hvor konsultasjonene kan gjennomføres
• Strategisk satsning i foretaket på hjemmebasert og ambulant behandling
• Pasienter innen psykisk helsevern som melder i fra at de ikke kommer til fysisk time 

får tilbud om telefon- eller videokonsultasjon istedenfor (pandemi-relatert)



Menneskelig nær – faglig sterk

Tiltak for å redusere ventetider i statsbudsjettet

• Det er bevilget 200 mill. kr i statsbudsjettet på nasjonalt nivå som en 
midlertidig ordning for å redusere ventetidene 

• HSØ sin andel av disse midlene er 107,7 mill. kr.

• Det er foreløpig ikke besluttet hvordan den praktiske håndteringen av disse 
midlene skal bli. I styresaken om budsjett i forrige uke i HSØ står det at det 
regionale helseforetaket skal komme tilbake til dette.



Menneskelig nær – faglig sterk

HÅNDTERING AV COVID-19 
TILSKUDDET



Menneskelig nær – faglig sterk

Sikre best mulig balanse mellom Covid-
beredskap og ordinær pasientbehandling 

1. Sikre beredskap tilknyttet koronasituasjonen –
tilstrekkelig opplært personell tilgjengelig (Intensiv og 
overvåkingsområdet, Akuttmottaket og covid 
sengeområder)

2. Sikre tilbud til en økende tilstrømning av ø-hjelp til 
foretaket 

3. Å kunne ta opp elektiv virksomhet, redusere etterslep og 
ventetid

Ø-hjelp

ElektivCovid-19
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Menneskelig nær – faglig sterk

Trinnvis og kraftfullt Covid planverk

– Covid kapasiten til Ahus omfatter 65 intensivplasser,  inntil 9 covid sengeområder og et styrket 
akuttmottak med sorteringsfunksjon på ren og uren sone

– Totalt ca. 1300 årsverk er direkte berørt av omdisponering – understøtter balanse mellom covid-
beredskap og ordinær pasientbehandling

– 19 tiltakskort – omhandler alle driftsmessig endringer (kapasitet, personell, areal, utstyr mm)

– Planer for opplæring på alle områder og roller

– Informasjonsmateriell til berørte ledere og ansatte

* Grunnpilarene i personellplanlegging  i limbodrift



Menneskelig nær – faglig sterk

Trinnvise planer covid-19 

Total kapasitet til covid pasienter innen de ulike covid områder 
og pr lokasjon 

Nordbyhagen Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4

Intensiv 19 plasser 33 plasser 48 plasser 65 plasser

Senger 49 plasser 103 plasser 160 plasser 216 plasser

Akuttmottaket 19 plasser 19 plasser 28 plasser 28 plasser

Kongsvinger Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4

Intensiv 2 plasser 3 plasser 4 plasser 4 plasser

Senger 9 plasser 13 plasser 18 plasser 26 plasser

Akuttmottaket 3 plasser 7 plasser 7 plasser 7 plasser



Menneskelig nær – faglig sterk

Trinnvise planer covid-19 - Trinn 1 Nordbyhagen

Akuttmottaket Covid sengeområde Intensiv/overvåkning

Tiltak: 

• Akuttmottak 2 i Akutt 24

• Smittesortering og triage i ambulansehall i 

Akuttmottaket

Kapasitet 44 plasser herav 19 til smitte og 10 

obs senger

Tiltak: 

• Covid sengeområde 1 (S402 Infeksjon)

• Covid sengeområde 2 (S404 Lunge)

Kapasitet inntil 49 pasienter 

Tiltak: 

• Covid intensiv/overvåkning i arealet på 

intensiv 3, dagens intensiv og Medisinsk 

overvåkning

Kapasitet inntil 19 pasienter 

Bemanningsbehov 

• Pleiepersonell 31 årsverk

• Leger 6 årsverk til AM og covid 

sengeområder omdisponeres fra Medisinsk 

divisjon

Bemanningsbehov 

• Pleiepersonell 26 årsverk

• Leger 6 årsverk til AM og covid 

sengeområder omdisponeres fra Medisinsk 

divisjon

Bemanningsbehov 

• Pleiepersonell 42 årsverk

• Leger 12 årsverk omdisponeres fra 

Anestesiavdelingen  

Endring i ft ordinær drift

• Redusert antall senger til 

observasjonspasienter  

Endring i ft ordinær drift

• Redusert sengekapasitet til infeksjon og 

lunge pasienter uten mistanke om covid og 

med behov for fagspesifikk plassering

Endring i ft ordinær drift

• Redusert antall operasjonsteam

• Redusert antall senger til kirurgiske 

pasienter  

Eksempel på andre tiltak: 

Forsterket renhold og smittevask, 

thoraxscreeing, servicemedarbeidere, 

lederstøtte, kontortjenesten, assistenter 

Eksempel på andre tiltak: 

Forsterket renhold og smittevask, 

håndtering/utdeling av smittvernsutstyr 

Eksempel på andre tiltak: 

Forsterket renhold og smittevask, 

Forsyningsportør



Menneskelig nær – faglig sterk

Andre tjenester etablert i sykehuset som følge av covid- 19 

• Smittevern 

• Storvolum testing 

• Besøkskontroll 

• Eget akuttmottak Kvinneklinikken

• Callsenter for ansatte

• Prøvetaking ansatte

• Karantene-registrering

• Overnattingstilbud til ansatte

• Hvilesoner for ansatte

• Kommunikasjon til ledere

• Bedriftshelsetjenesten

• Liason tjenesten 

• Kurs og undervisning

• Kommunikasjon

• Kvalitetsavdelingen

• Samhandling

• Pasientreiser

• Prioriteringsutvalget

• Samarbeid HSØ og kommuner

• Senter for kliniske fellesfunksjoner 

– Pusterommet, 

– Sykehuskirke og livssynsrom

– Kapellet og kirken

• Forskning

• Sykehusapoteket Ahus 



Menneskelig nær – faglig sterk

Estimerte økonomiske effekter av trinn 1 per måned i 2021 opp 
mot tildelt Covid-19 tilskudd

Tabellen viser månedlige kostnader og tilhørende antall månedsverk på 

Trinn 1 i beredskapsmodellen for Covid-19.

Kostnader til intensiv kommer i tillegg, men er ikke ferdig estimert p.t.

Totalt Covid-19 tilskudd i 2021 er 82,4 mill. kr. Det holder til nesten 5 

måneder på trinn 1 i Ahus’ modell.

Område Mill. kr Månedsverk

Akuttmottak (alle mottak) 3,9              67                              

Covid-19 sengeområder (NBH og KOS) 4,8              77                              

Besøkskontroll (alle lokalsjoner) 1,1              20                              

Callsenter og teststasjon 0,4              8                                

Redusert inntekt (ø-hjelp) 5,0              -                            

Forsterkede senger DPS 0,7              12                              

Sterilforsyning 0,4              3                                

Andre tiltak 0,8              13                              

Total 17,1            200                            



Menneskelig nær – faglig sterk

Økonomisk risiko knyttet til Covid-19 i 2021

• Beredskap på Trinn 1: risikoen for Ahus er på ca. 130-150 mill. kr hvis tiltak 
må holdes oppe i hele 2021. 

• Beredskap på Trinn 2,3 eller 4:  Risiko for store inntektstap på grunn av 
redusert elektiv aktivitet, og enda høyere beredskapskostnader. I dette 
scenariet vil tilskuddet ikke være i nærheten av å dekke de økonomiske 
konsekvensene. I mars, april og mai hadde Ahus reduserte aktivitetsbaserte 
inntekter på til sammen 164 mill. kr.

• Risiko for lavere økonomiske resultater som følge av Covid-19 i 2021 må 
også sees opp mot at foretakene ble godt kompensert gjennom RNB i 2020

• I 2020 får Ahus kompensasjon fra RNB på over 500 mill. kr. I 2021 er tildelte 
midler 82 mill. kr.
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Andre forhold fra statsbudsjettet som påvirker Ahus

• Nasjonal tarmscreening

• Persontilpasset medisin/presisjonsmedisin

• Midlertidige LIS1 stillinger

• Bioteknologiloven og tidlig ultralyd – vil medføre omfattende ekstra aktivitet 
for føde/barsel området og Ahus kjenner p.t. ikke til hvordan økonomien 
knyttet til denne endringen vil bli håndtert



Menneskelig nær – faglig sterk

Spørsmål eller 

kommentarer?
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