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2 Dato

Viktige satsingsområder - mill. kroner

• Styrket sykehusøkonomi 6 564

• Opptrappingsplan for rusfeltet 300

• Omsorgsplan 2015 235

• Samhandling og forebygging 95

• Vaksine mot livmorhalskreft (HPV)              57

• Nasjonale medisinske kvalitetsregistre 32

• Utvidet pasientombudsordning 7,5



3 Dato

Sykehusene styrkes med 6,5 mrd kroner
(sammenliknet med saldert budsjett 2008)

• Dekning av økte pensjonskostnader 3 920

• 1,5 pst. økning i all pasientbehandling 1 026

• Høyere aktivitet i 2008 videreføres til 2009 300

• Opptrappingsplan rus økes med 300. Til RHF: 148

• Ny inntektsfordeling (Magnussen-utvalget) 600

• Økt basistilskudd for å lette omstilling 500

• Lavere renteutgifter ved nedbetaling av driftskreditt    70



4 Dato

Ny inntektsfordeling – Magnussen-utvalget

• Utvalgets forslag følges opp med to justeringer:

– Økt gjestepasientoppgjør innarbeides i basisbevilgning

– Ikke økt aktivitetsbasert forskningstilskudd - evalueres

• Helse Vest, Midt og Nord får allerede i 2009 økte inntekter 
som ligger nær effekten av utvalgets forslag 

• I tillegg vil de få nær samme økning i 2010, fordi

• inntektsfordelingen skal gjennomføres med vekst slik at 
Helse Sør-Øst ikke taper.



5 Dato

Ny inntektsfordeling – Magnussen-utvalget

(gjestepasientoppgjør inkludert) 

Utvalgets
forslag
mill kr

Omfordeling 
2009
mill kr

Omfordeling 
2010
mill kr

Sum
2009 og 2010

mill kr

Helse Sør-Øst -667 0 0 0

Helse Vest 268 243 257 500

Helse Midt 283 224 237 461

Helse Nord 115 133 140 273

Sum 0 600 634 1234



6 Dato

Økt basisbevilgning – mill. kroner
(ISF og poliklinikktilskudd kommer i tillegg)

Omfor-
deling
2009

Lette 
omstilling

1,5 pst. 
aktivitets-

vekst

Pensjoner
(eks.

private)

Sum

Helse Sør-Øst 0 271 390 1954 2615

Helse Vest 243 94 136 680 1153

Helse Midt 224 72 104 519 919

Helse Nord 133 62 89 447 731

Sum 600 500 719 3600 5418



7 Dato

Pensjoner – langsiktig løsning 

• Pensjonskostnaden legges til grunn når inntektene fastsettes 
både for RHF og for private med drifts- eller kjøpsavtale

• Resultatkravet blir entydig og ukorrigert

• Driftskredittrammen tilpasses likviditetsoverskudd/-behov på 
grunn av forskjell mellom pensjonskostnad og –premie

• I 2009: Anslått likviditetsoverskudd på 1,3 mrd. kr til 
reduksjon av driftskredittrammen



8 Dato

Driftskreditter – omlegging

• Driftskreditt i private banker omgjøres til lån i staten

- 7,3 mrd. kr bevilges som driftskreditt i Norges Bank

- Krav om å nedbetale tilsvarende gjeld i private banker

• RHF vil ikke lenger ha adgang til å ta opp driftskreditter i 
private banker

• Framtidige endringer i driftskredittrammen vil bli 
behandlet som ordinær bevilgning



9 Dato
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6,5 mrd kr mer til pasientbehandling enn i 2005

Økte inntekter til pensjoner (4,9 mrd. kr) kommer i tillegg.



10 Dato

Samhandlingsreformen– 95 mill kr

Hvilke 

økonomiske og juridiske 

systemer trengs for at 

rett samhandling 

skal skje 

på grunn av 

systemet?



11 Dato

Opptrappingsplan rus – 300 mill kroner 

• 24 mill til rusforebyggende arbeid

• 36 mill til forskning og kompetanseheving 

• 228 mill til styrket innsats i kommuner og helseforetak

• 5 mill til bedre samhandling

• 7 mill til økt brukerinnflytelse 

I tillegg 1,5 pst. vekst i all pasientbehandling, inkl. rus

• 685 mill i økt bevilgning gjennom Opptrappingsplanen hittil

• I tillegg styrket sykehusøkonomi og kommuneøkonomi



12 Dato

Omsorgsplan 2015 – 235 mill. kroner

• 1 000 nye omsorgsplasser i 2009.                               
180 mill. i økt investeringstilskudd 

• Fullfinansiering av fagskolene. 25 mill.                           
til styrking fra høsten 2009

• 15 mill. til prosjekt              
undervisningshjemmetjenester 

• 5 mill. til kvalifiseringstiltak

• 5 mill. til den kulturelle 
spaserstokken

• 5 mill. etisk kompetanseheving



13 Dato

HPV-vaksine – 57 mill. kroner

Vaksine mot livmorhalskreft

• 300 får livmorhalskreft hvert år

• 80-100 kvinner dør hvert år

• Vaksine kan halvere dødsfall på sikt

• Starter med jenter i 7. klasse 

i skoleåret 2009/2010



14 Dato

Egenandeler – prisjusteres 2,5 pst.

• Tak 1:

– egenandel økes med 40 kr (1 740 til 1 780 kr)

• Tak 2:

– egenandel økes med 60 kr (2 500 til 2 560 kr)

• Pasienttransport: 

– egenandel økes med 10 kr til 250 kr  tur-retur

• Legemidler på blå resept: 

– egenandel økes med 10 kr til maks 520 kr



15 Dato

Egenandeler – prisjusteres 2,5 pst.

• Korttids dagopphold i sykehjem 

– egenandel økes fra 59 til 61 kr

• Korttids døgnopphold i  sykehjem: 

– egenandel økes fra 118  til 121 kr

• Fribeløp i vederlagsforskrift (sykehjem) 

– egenandel økes fra 6 000 til 6 200

• Gebyr for å utebli fra offentlig poliklinikk:

– egenandel økes fra 100 til 280 kr



16 Dato

Folkehelse over andre budsjetter 

• Styrket tilsyn med drikkevann og småskala matproduksjon

• Tilsyn med ny ordning for sunnhetsmerking av matvarer

• Smilefjesordningen - pilotforsøk for bedret hygiene på 
spisesteder 



17 Dato

Folkehelse over andre budsjetter

• 50 mill. kr til to timer ekstra fysisk aktivitet i 5.-7. trinn 

• 450  mill. kr mer til trafikksikringstiltak – ca. fordobling

• 70 mill. kr mer til gang- og sykkelveier – i alt 400 mill. kr 

• Økt avgift på alkoholfrie drikkevarer  tilsatt sukker/søtning

• Økt snusavgift


