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1. Hva saken gjelder 

 
Det har skjedd noen endringer i forutsetningene og risikobildet for budsjett 2015 etter at styret 
behandlet sak 075-2014 Budsjett 2015 – Fordeling av midler til drift og investeringer og sak 091-
2014 Oppdrag og bestilling 2015. Administrerende direktør redegjør i denne saken for disse 
endringene.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 
Økt prognose fra Norsk Pasientskadeerstatning  
 
I det regionale helseforetakets budsjett ble Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) sin prognose for 
2015, fra september 2014, innarbeidet. Denne prognosen var på 424 millioner kroner.  
Ny prognose for 2015 ble mottatt 9. januar 2015. Prognosen er nå på 497 millioner kroner; en 
økning på 73 millioner kroner. I tillegg til endret prognose er kapitaliseringsrenten ved beregning 
av erstatningsutbetalinger redusert fra 5 til 4 % (Høyesterettsdom av 12. desember 2014).  
Ifølge NPE vil dette kunne innebære mer enn 10 % økning i erstatningsutbetalingene. NPE vil 
komme tilbake med oppdaterte prognoser når de har sikrere anslag for denne økningen.  
 
På bakgrunn av dette innarbeides det i endelig budsjett totalt 560 millioner kroner til NPE.  
Dette representerer en kostnadsøkning på 136 millioner kroner sammenliknet med beløp 
presentert i sak 075-2014 om budsjett 2015 og sak 091-2014 om oppdrag og bestilling 2015.  
 
 
Resultatrisiko ved Sykehuset Østfold HF 
 
Sykehuset Østfold HF er for 2015 tillatt et underskudd på 100 millioner kroner, jfr sak 091-2014. 
Beløpet ble fastlagt etter dialog med Sykehuset Østfold HF omkring deres budsjett og 
resultatrisiko.  
 
Budsjettleveransene fra helseforetakene ble mottatt 8. januar 2015. Leveransen fra Sykehuset 
Østfold HF inneholdt ikke avskrivninger på nybygget som skal tas i bruk fra 1. november 2015. 
Dette skyldes manglende avklaringer mellom det regionale helseforetaket og helseforetaket 
knyttet til tidspunkt for regnskapsmessig aktivering av nybygget. Avskrivningene for de to 
månedene i 2015 estimeres til i underkant av 50 millioner kroner, og må innarbeides i Sykehuset 
Østfolds endelige budsjett. Dette øker resultatrisikoen for Sykehuset Østfold HF i 2015. 
 
 
Likviditetssituasjonen  
 
Utgående likviditetsbeholdning i desember 2014 var 245 millioner kroner høyere enn budsjettet 
for 2014, og ca 900 millioner kroner høyere enn anslått i sak 075-2014 om budsjett 2015. Det 
siste skyldes i hovedsak svingninger i arbeidskapital som vurderes å være midlertidige, samt 
redusert investeringsnivå i forhold til høstens prognoser.  
 



 

 Side 3 av 5 

Negativ likviditetseffekt av endringer vedrørende pensjon for 2015 er anslått til om lag 310 
millioner kroner. Denne effekten var forutsatt nøytral i grunnlaget for sak 075-2014, og utgjør 
således en forverring av likviditetssituasjonen. Årsaken til den negative effekten er at regionenes 
faktiske andel av endret pensjonskostnad/-premie er ulik likviditetsfordelingen som baseres på 
nasjonal inntektsmodell.  
 
Budsjettet for 2015 innebærer økt resultat- og likviditetsrisiko i forhold til grunnlaget for sak 075-
2014. Likviditetssituasjonen er krevende, men risikoen vurderes å være håndterbar når det tas 
hensyn til reservene det er lagt opp til i form av resultat- og likviditetsbuffere.  
 
Videre har Helse- og omsorgsdepartementet i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 7. januar 2015 
lagt til grunn at det om nødvendig kan omfordeles ubrukt driftskredittramme mellom de 
regionale helseforetakene etter forutgående forankring i de fire regionale helseforetakene.  
 
Som følge av økt resultatrisiko har administrerende direktør iverksatt tiltak for resultatforbedring 
i det regionale helseforetaket. Det vil også foretas ytterligere gjennomgang av foreliggende 
investeringsplaner.  
 
 
Disponering av midler til investeringer innen IKT (Digital fornying) 
 

Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet 20. november 2014 (sak 075-14):  
Satsningen på digital fornying videreføres ved at det reserveres som en planleggingsforutsetning inntil 1,2 milliarder 
kroner til investeringer og inntil 174 millioner kroner til drift. 
 

Investeringsporteføljen innenfor IKT-investeringer i Helse Sør-Øst RHF omfatter: 

 Driftsinvesteringer i Sykehuspartner HF 

 IKT ved nytt østfoldsykehus 

 De regionale programmene i Digital fornying 
 
IKT-investeringsporteføljen er overordnet disponert på følgende måte: 
 
Porteføljeområde Sum 

Driftsinvesteringer – Sykehuspartner HF 177 MNOK 
IKT ved nytt østfoldsykehus 280 MNOK 
Strategiske programmer – Digital fornying 743 MNOK 
Totalt 1200 MNOK 

 
Midler til strategiske programmer - Digital fornying - disponeres til pågående og nye prosjekter i 
henhold til tidligere beslutninger, flerårig satsning på modernisering av arbeidsflater ved 
helseforetakene samt Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus, fase 2 – jfr sak 005-2015.  
 
Etter drøfting i fornyingsstyret 16. desember 2014 har administrerende direktør prioritert 
aktiviteten innenfor de strategiske programmene i 2015 som følger: 
 
Satsningsområde Sum 

Kliniske systemer  295 MNOK 
Virksomhetsstyring – ERP 93 MNOK 
Infrastrukturmodernisering 355 MNOK 
Totalt 743 MNOK 
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Budsjettet, slik det foreligger, legger til rette for tilfredsstillende fremdrift innen alle de strategiske 
satsingsområdene.  
 
Innenfor de kliniske systemene gjennomføres følgende prosjekter: 

 Regionalt radiologiprosjekt gjennomføres ved Sykehuset Innlandet HF og Akershus 
universitetssykehus HF, og prosjekt startes opp ved Oslo universitetssykehus HF.  

 For klinisk dokumentasjon planlegges det med innføring av eResept på tre helseforetak, 
oppstart av regionalt prosjekt knyttet til system for medikamentell kreftbehandling og 
Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus, fase 2 (jfr sak 005-2015). I tillegg kommer 
blant annet videreføringen av forbedringsprosjekter, samt forprosjekt for konsolidering 
av kliniske systemer til en regional løsning.  

 Innen digital samhandling skal det piloteres kjernejournal i Helse Sør-Øst, og så legges det 
opp til videre innføring av pasientrettete tjenester som MinJournal. I tillegg videreføres og 
ferdigstilles pågående tiltak knyttet til elektronisk samhandling mellom 
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten og det startes prosjekt for elektronisk 
utveksling av henvisninger og epikriser mellom helseforetakene. 
 

For virksomhetsstyring gjennomføres ERP-prosjektet (regional økonomi- og logistikkløsning) i 
henhold til planverk.  
 
Innenfor infrastrukturmodernisering gjennomføres: 

 Modernisering av arbeidsflate har vært gjennomført som selvstendige prosjekter overfor 
de enkelte helseforetakene over lang tid. I 2015 ferdigstilles moderniseringen ved 
Sykehuset Innlandet HF og det startes på Oslo universitetssykehus HF. Hoveddelen av 
arbeidet består i å teste og tilgjengeliggjøre alle applikasjoner ved helseforetakene på den 
moderniserte arbeidsflaten. Dette innebærer investeringer på 185 millioner kroner i 2015. 

 Prosjekter for modernisering av sentral IKT-infrastruktur videreføres. 
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3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Denne gjennomgangen av status for budsjett 2015 omhandler  

 endring i budsjettet på grunn av vesentlig økning i prognose fra NPE 

 økt resultatrisiko for Sykehuset Østfold HF 

 likviditetssituasjonen ved inngangen til 2015 

 disponering av midler til investeringer innen IKT (Digital fornying) 
 
Administrerende direktør har iverksatt tiltak for resultatforbedring i det regionale helseforetaket. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar redegjørelsen til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Ingen 
 

Utrykte vedlegg: 

 Ingen 


