
 

  

NOTAT 
 

 

 

GÅR TIL: Styremedlemmer    

FØRETAK: Helse Vest RHF   

 

DATO: 24.08.2022   

FRÅ:  Administrerande direktør    

SAKSHANDSAMAR: Jan Erik Lorentzen   

SAKA GJELD: Innspill til statsbudsjett 2024      

 

ARKIVSAK: 2022/796   

STYRESAK: 080/22   

 

STYREMØTE: 07.09.2022   

 

Administrerande direktør si orientering pkt. 7   

 

 

Saka er utarbeid i saman med dei andre regionale helseføretaka. Den er derfor ikkje skriven på 

nynorsk. 

De regionale helseforetakene leverer årlig felles innspill til statsbudsjettet. Innspill til 

statsbudsjett for 2024 skal leveres HOD innen 1. desember 2022. 

Bakgrunn for saken 

De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2024 innen 

somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusmiddelbehandling (TSB). 

Innspillet skal inngå som en del av Helse- og omsorgsdepartementets vurdering av bevilgninger til 

vekst i pasientbehandling. 

De regionale helseforetakenes innspill til statsbudsjett består av to deler: 

 

1. Anslått behov for aktivitetsvekst  

 Demografisk betinget.  

 Behov for aktivitetsvekst som følge av befolkningsendring (befolkningsvekst og 
endret alderssammensetning) 

 Vekstbehov utover demografisk betinget vekst, f.eks: 



 

  

 Ny teknologi, ny diagnostikk, nye behandlingsmetoder og endret indikasjon for 
behandling 

 Styrking av tilbud 

 Kapasitetsutvidelse for å redusere ventetider og fristbrudd 
 

2. Overordnede forhold av betydning innen områdene medisin-/helsefag, økonomi, teknologi og 
HR, som bør tas hensyn til i arbeidet med statsbudsjettet. 

 

Særskilte forhold styret bør være kjent med  

Det pågår et nasjonalt arbeid med å se på det differensierte vekstbehovet i psykisk helsevern og 

TSB med frist til HOD 20. oktober 2022. Det nasjonale arbeidet vil være sterkt førende for 

innspillet som skal gis i dette dokumentet. Vi vil derfor vise til dette arbeidet når det gjelder 

vekstbehov utover demografi i psykisk helsevern og TSB. 

Prosess 

Nasjonalt økonomidirektørmøte er ansvarlig for det årlige arbeidet, og innspillet er utarbeidet av 

en arbeidsgruppe med representasjon fra alle fire RHF, som ledes av Helse Sør-Øst. 

Arbeidsgruppen har hatt jevnlig dialog våren 2022, og har forankringsansvar for arbeidet i egen 

organisasjon. 

Nasjonalt økonomidirektørmøte og interregionalt fagdirektørmøte har gitt innspill til 

arbeidsgruppens tilnærming og metodikk, samt utkast til notat.  

Utkast til innspill fremmes for AD-møtet for innspill i august. Følgende tidsplan legges videre til 

grunn: 

September 

 Orientering i styrene.  

 

Oktober 

 Behandling i AD-møte. 

 

November 

 Behandling i styremøtene. 

 

Behov for fremtidige avsjekkpunkt i AD-møtet 

Nasjonalt AD-møte gir innspill på utkast til notat i sitt møte mandag 29. august. Det anbefales en 

fremtidig behandling i AD-møtet i oktober, etter at de respektive regionene har orientert om 

saken i sine styrer.  

 



 

  

Vedlegg:  

1. Utkast notat Innspill til statsbudsjett 2024  
 


