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Oppdragsdokument 2021 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling 
av Prop. 195 S (2020-2021) 

 

Det vises til oppdragsdokument 2021 til de regionale helseforetakene av 14. januar 2021. 

Stortinget har behandlet Prop. 195 S (2020-2021), jf. Innst. 600 S (2020-2021), og 

departementet sender ut et tilleggsdokument til oppdragsdokument 2021. Det vises også til 

protokoll fra foretaksmøtet 15. juni 2021 med nye krav og rammer. I vedlegg 1 er alle 

endringer i bevilgninger og føringer som følge av Stortingets behandling av Prop. 195 S 

(2020-2021) omtalt. Det vises også til utbetalingsbrev for juli 2021. Følgende gis som tillegg 

til oppdragsdokument for 2021 under hovedmål 3: 

 

3. Bedre kvalitet og sikkerhet 

• De regionale helseforetakene skal bygge opp regional kompetanse om seneffekter etter 

kreft hos barn og voksne med personell som skal bidra til å overføre kompetanse til 

allmennlegene om diagnostikk og behandling av seneffekter. Videre skal 

spesialisthelsetjenesten kunne ta imot pasienter med kompliserte seneffekter for 

utredning og behandling. Oppdraget bør ses i sammenheng med pågående prosess for 

avvikling av Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter av kreft og videreføring av 

denne kompetansen gjennom en annen organisering, som for eksempel 

kompetansenettverk. 

 

Forskning og innovasjon: 

• De regionale helseforetakene skal sikre god informasjon til MS-pasienter om muligheten 

for å delta i klinisk utprøving av stamcellebehandling i Norge, og vurdere strategier for å 

øke antall pasienter som deltar i den pågående kliniske studien med stamcellebehandling 

i Norge.  
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Oppfølging og rapportering 

Det skal rapporteres på pkt. 3 i Årlig melding 2021. I tillegg skal de regionale helseforetakene 

rapportere på noen av sakene i vedlegg 1, tildeling av midler, i Årlig melding 2021.  
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Vedlegg 1 Tildeling av midler 

 

Kap. 732, post 70 Særskilte tilskudd 

Kompensasjon for lavere aktivitetsbaserte inntekter fra innsatsstyrt finansiering (ISF) 
Den tredje smittebølgen har ført til flere sykehusinnleggelser og lavere elektiv aktivitet. I 

tillegg har helseforetakene måtte opprettholde beredskap og smitteverntiltak. Lavere aktivitet 

enn lagt til grunn i budsjettet for 2021, gir lavere aktivitetsbaserte inntekter fra ISF. 

Bevilgningen på kap. 732, post 70 er økt med 1 500 mill. kroner for å kompensere de 

regionale helseforetakene for bortfall av aktivitetsbaserte inntekter for første halvår 2021. 

Kompensasjonen fordeles slik: 

 

- Helse Sør-Øst RHF: 942 mill. kroner 

- Helse Vest RHF: 248 mill. kroner 

- Helse Midt-Norge RHF: 155 mill. kroner 

- Helse Nord RHF: 155 mill. kroner 

 
Bioteknologiloven 

I oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2021 er det sagt at innfasing av 

tidlig ultralyd og NIPT skal skje i løpet av høsten 2021, først for gruppen av gravide som har 

økt risiko for å bære foster med trisomier. For å kunne starte behandlingstilbudene er det 

nødvendig med utstyrs- og arealinvesteringer, så vel som kompetansehevende tiltak for 

personellet som skal utføre tjenesten. Som følge av dette er bevilgningene økt under post 

70, 72-75, 76 og 77. Post 70 er økt med 138,2 mill. kroner og fordeles slik: 

 

- Helse Sør-Øst RHF: 60,7 mill. kroner 

- Helse Vest RHF: 28,3 mill. kroner 

- Helse Midt-Norge RHF: 26,2 mill. kroner 

- Helse Nord RHF: 23 mill. kroner 

 
Det skal rapporteres på oppfølgingen av innfasingen i Årlig melding 2021. 
 

Klinisk behandlingsforskning 

I protokoll fra foretaksmøte 15. juni 2021 er det vist til Prop. 195 S (2020-2021) og Innst. 600 

S (2020-2021) vedrørende økt bevilgning til kjøp og bruk av nye medisiner og 

behandlingsmetoder gjennom klinisk utprøvning for pasientgrupper over kap. 732, post 70. 

Der ble det vist til at den økte bevilgningen skulle knyttes til å finansiere nasjonale 

behovsidentifiserte studier som gir tilgang til klinisk utprøvning av nye legemidler og andre 

behandlingsmetoder til prioriterte pasientgrupper.  

 

De prioriterte områdene med et svakt kunnskapsgrunnlag er bruk av amfetamin som 

substitutt for behandling av personer med rusmiddelavhengighet, behandling av 

hjernesykdommer som demens og ALS og bruk av genterapi for behandling av pasienter 

med sjeldne diagnoser og tilstander som uhelbredelig blodkreft, øyesykdommer, sjeldne 

immunsykdommer og alvorlige sykdommer som rammer barn. 
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Midlene på 100 mill. kroner utbetales til Helse Sør-Øst RHF i juli 2021. Tilskuddet er å anse 

som øremerket til formålet, eventuelle ubrukte midler ved årets slutt skal balanseføres og 

utnyttes til formålet i 2022. Det skal rapporteres på igangsatte studier i Årlig melding for 

2021.  

 

Prøveprosjekt spyttprøver i Oslo 

I forbindelse med et prøveprosjekt der skoleelever og studenter i Oslo ved jevne intervaller 

skulle screenes for evt. koronasmitte ved hjelp av spyttprøver, utbetales 8,7 mill. kroner for å 

ta høyde for kostnader for Helse Sør-Øst.  

 

Tverrfaglig helsekartlegging i barnevernet 

Det vises til oppdragsdokument 2021. Gjennom Stortingets behandling av forslag til 

statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget midler til tverrfaglig utredning av barn som skal 

plasseres utenfor hjemmet, i et samarbeid mellom barnevern og helse. Midlene skal brukes 

til utvikling av arbeidsmåter og modeller for rutinemessig, tverrfaglig helsekartlegging av barn 

ved plassering utenfor hjemmet, i et samarbeid mellom barnevern og helse. Tilbudet skal 

være i drift andre halvår 2021. Det tas sikte på etablering av fem kartleggingsteam, hvorav 

ett i Oslo. Bevilgningen på kap. 732, post 70 er økt med 7,5 mill. kroner for å finansiere de 

regionale helseforetakenes utgifter til helsepersonell i kartleggingsteamene. Endelig fordeling 

mellom de regionale helseforetakene vil bli foretatt når det er besluttet hvor det skal 

etableres team 2. halvår 2021. Det skal rapporteres på etablering av kartleggingsteam i Årlig 

melding 2021. 

 

Psykisk helsetilbud for synshemmede på Gaustad 

I oppdragsdokumentet for 2021 ble Helse Sør-Øst RHF bedt om etablere psykisk helsetilbud 

for synshemmede ved Oslo universitetssykehus HF. Bevilgningen til Helse Sør-Øst RHF er 

økt med 2,5 mill. kroner til psykisk helsetilbud for synshemmede på Gaustad. Det skal 

rapporteres på etablering av psykisk helsetilbud for synshemmede i Årlig melding 2021.  

 

Kap. 732, postene 72-75 Basisbevilgningene til de regionale helseforetakene 

Bioteknologiloven 

Basisbevilgningene er økt med 16,1 mill. kroner og fordeles slik: 

 

- Helse Sør-Øst RHF: 8,7 mill. kroner 

- Helse Vest RHF: 3 mill. kroner 

- Helse Midt-Norge RHF: 2,3 mill. kroner 

- Helse Nord RHF: 2,1 mill. kroner 

 

Økte pensjonskostnader 

Basisbevilgningene økes med 1100 mill. kroner som følge av økte pensjonskostnader. Det 

vises til protokoll fra foretaksmøtet 15. juni 2021. Økningen i basisbevilgningen fordeles slik: 

 

- Helse Sør-Øst RHF: 592,5 mill. kroner 

- Helse Vest RHF: 208,7 mill. kroner 

- Helse Midt-Norge RHF: 157,8 mill. kroner 

- Helse Nord RHF: 141 mill. kroner 
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Psykisk helsevern 

Bevilgningene til BUP og psykiske helsevern for voksne økes med hhv. 150 og 100 mill. 

kroner. Det vises protokoll fra foretaksmøtet 15. juni 2021. Det skal rapporteres på 

bevilgningen i Årlig melding 2021.  

 

Bevilgningene til BUP økes med 150 mill. kroner og fordeles slik:  

- Helse Sør-Øst RHF: 80,805 mill. kroner 

- Helse Vest RHF: 28,458 mill. kroner 

- Helse Midt-Norge RHF: 21,515 mill. kroner 

- Helse Nord RHF: 19,222 mill. kroner 

 

Bevilgningene til psykisk helsevern for voksne økes med 100 mill. kroner og fordeles slik:  

- Helse Sør-Øst RHF: 53,870 mill. kroner 

- Helse Vest RHF: 18,972 mill. kroner 

- Helse Midt-Norge: RHF 14,344 mill. kroner 

- Helse Nord RHF: 12,814 mill. kroner 

 
Tiltak innen barnehabilitering 

Habiliteringen har oppgaver med å utrede og behandle pasienter, men også å veilede 

kommunene. Veiledning skjer særlig i barnehage og skole, om f.eks. evnenivå, realistiske 

læringsmål og atferdsutfordringer. Habiliteringen er tverrfaglig, med blant annet psykolog, 

lege, sosionom, pedagog og vernepleier som kan gi barnehage og skole råd om tiltak og 

tilrettelegging. Pandemien har ført til redusert aktivitet og økte ventetider innen utredning, 

særlig i områder med stort smittetrykk. Det er forventet økning i henvisninger når alle 

kommunale tjenester er i normalfunksjon igjen. Bevilgningen til tiltak innen barnehabilitering 

er økt med 28 mill. kroner. Det skal rapporteres på bevilgningen i Årlig melding 2021. 
 

Økningen i basisbevilgningen på 28 mill. kroner fordeles slik: 

 

- Helse Sør-Øst RHF: 15,1 mill. kroner 

- Helse Vest RHF: 5,3 mill. kroner 

- Helse Midt-Norge RHF: 4 mill. kroner 

- Helse Nord RHF: 3,6 mill. kroner 

 

Vaksinering mot covid-19 

Det vises til foretaksmøtet med de fire regionale helseforetakene 16. desember 2020. Staten 

skal dekke sykehusenes kostnader til koronavaksinasjon. Departementet har tidligere 

utbetalt 35 mill. kroner samlet til de regionale helseforetakene for dette. Basisbevilgningene 

er økt med ytterligere 7 mill. kroner som fordeles slik:  

 

- Helse Sør-Øst RHF: 3,8 mill. kroner 

- Helse Vest RHF: 1,3 mill. kroner 

- Helse Midt-Norge RHF: 1 mill. kroner 

- Helse Nord RHF: 0,9 mill. kroner 
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Kap. 732, post 76 Innsatsstyrt finansiering 

Det vises til omtale over om kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter for første 

halvår 2021. ISF-bevilgningen er redusert med 1500 mill. kroner. Bevilgningen på posten er 

videre økt med 5 mill. kroner som følge av bioteknologiloven. Departementet vil redusere a-

kontoutbetalingen i juli 2021 med 1495 mill. kroner slik: 

 

- Helse Sør-Øst RHF: - 940 mill. kroner 

- Helse Vest RHF: - 247 mill. kroner 

- Helse Midt-Norge RHF: - 154 mill. kroner 

- Helse Nord RHF: - 154 mill. kroner 

 

Kap. 732, post 77 Laboratorie- og radiologiske undersøkelser 

Økt aktivitet ifm. laboratorieanalyser av koronavirus øker utbetalingene i 2021 utover saldert 

budsjett 2021. Bevilgningen er også økt noe som følge av bioteknologiloven. Samlet er 

bevilgningen økt med 594,7 mill. kroner. Utbetaling av refusjoner til de regionale 

helseforetakene skjer fra Helsedirektoratet/Helfo. 

 


