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Styre Møtedato 

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 

 
 
 

SAK NR 012-2015 

ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2016-2019. PLANFORUTSETNINGER 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Følgende mål videreføres. 

 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd  

 Sykehusinfeksjoner er redusert til 3 % 

 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 

 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer  
 

Det skal vurderes eventuelle endringer i tidligere mål på HR-området, fram mot styrets 
møte i juni. 

 
2. For 2016 skal følgende planforutsetninger legges til grunn for aktivitetsvekst for 

foretaksgruppen samlet 

 2 % for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) 

 2 % for psykisk helsevern voksne  

 2 % for psykisk helsevern barn og ungdom   

 1,8 % for somatikk  
 
Det legges til grunn en generell vekst i aktiviteten innen somatikken på om lag 7 % i 
perioden. For foretaksgruppen samlet skal det for hvert år i perioden 2016-2019 
planlegges med en høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk.  
Det forutsettes at helseforetakene og sykehusene bidrar til at dette målet innfris. 
 
Endelige aktivitetskrav settes på bakgrunn av føringer som gis i statsbudsjett det enkelte 
år. 
 

3. Arbeidet med læring og sammenligning mellom sykehusområder skal prioriteres slik at de 
samlede ressursene kan disponeres på en mer effektiv måte og gi et bedre tilbud til 
pasientene i form av korte liggetider, høy utnyttelse av kapasiteten og forbedret 
tilgjengelighet.  
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4. Økonomiske planleggingsrammer for perioden baseres på bl.a.:  

 Oppdatering og fremskriving av regional inntektsmodell 

 Fordeling av forutsatt økt bevilgning til aktivitetsvekst samt andre forutsetninger 
knyttet til statsbudsjettet 

 
5. Det skal arbeides for å styrke foretaksgruppens økonomiske handlingsrom og 

egenfinansieringsevne knyttet til investeringer. 
 

6. Helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for 
eiendomsområdet, og i tråd med krav om planmessig vedlikehold gitt i foretaksmøter. 
Økonomisk langtidsplan skal inkludere plan for forbedring av minimumstilstand for bygg. 
Helseforetakene skal videre kartlegge og vurdere anskaffelsesbehovet når det gjelder 
medisinsk teknisk utstyr, og påse at det gjøres gode prioriteringer av nødvendige 
investeringer. Investeringsbehovet i Digital fornying vil balanseres mot regionens øvrige 
investeringsbehov. 

 
 
 
 
 
 
Hamar, 5. mars 2015 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus  
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

 
Helse Sør-Øst skal gi spesialisthelsetilbud med god kvalitet og tilgjengelighet til regionens 
innbyggere. Samtidig skal de store samfunnsmessige verdier i spesialisthelsetjenesten; personell, 
kompetanse, utstyr og bygg, forvaltes på en god og fremtidsrettet måte. Dette er uttrykt i 
visjonen: “Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger når de trenger det, uavhengig av, 
alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.” 
 
Det strategiske grunnlaget for arbeidet med økonomisk langtidsplan fremgår av Plan for strategisk 
utvikling 2013-2020, samt de fem overordnede målene. Økonomisk langtidsplan representerer en 
konsekvensvurdering av etablerte strategier og planer. 
 
I denne saken inviteres styret til å legge premisser og føringer knyttet til sentrale parametere som 
helseforetakene skal legge til grunn for det videre arbeidet med økonomisk langtidsplan for 
perioden 2016 til 2019. Sentralt i dette står de medisinske og helsefaglige vurderingene av 
utviklingen i behovet for spesialisthelsetjenester i perioden, samt økonomiske 
rammeforutsetninger. I tillegg vil saken legge premisser for det investeringsnivået en ser 
muligheten av i perioden. 
 
Regjeringen tar sikte på å legge frem en stortingsmelding om Nasjonal helse- og sykehusplan i 
oktober 2015. Gjennomføringen av de vedtakene som planen inneholder vil ha konsekvenser 
både for struktur/organisering, drift og investeringsplaner i alle helseregionene, og vil for Helse 
Sør-Øst kunne påvirke strukturelle og økonomiske rammebetingelser i deler av 
økonomiplanperioden. 
 

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 

2.1 Nærmere om økonomisk langtidsplan 

Økonomisk langtidsplan skal gi et samlet grunnlag for vurdering av økonomisk bæreevne for 
investeringer og utbyggingsprosjekter i foretaksgruppen i et lengre perspektiv enn det enkelte 
budsjettår. Formålet er videre å gi helseforetakene forutsigbarhet i sine strategiske 
planleggingsprosesser ved å gi overordnede forutsetninger og føringer knyttet til sentrale 
parametre som inntekter, aktivitetskrav og prioriteringer. 
 
Økonomisk bæreevne for foretaksgruppen innebærer at det på lokalt og regionalt nivå gjøres en 
prioritering av ressurser til rasjonell og effektiv drift med god kvalitet, samt investeringer som 
legger til rette for dette. Forventninger og krav fra eier og samfunnet for øvrig om tilbudet av 
spesialisthelsetjenester skal oppfylles. Over tid forutsetter dette god ressurs- og 
kapasitetsutnyttelse, god økonomisk styring og effektive arbeidsprosesser. 

 
Det enkelte helseforetak utarbeider sine innspill til foretaksgruppens økonomiske langtidsplan på 
grunnlag av de planmessige forutsetninger som styret gir gjennom denne saken. Helseforetakenes 
innspill til den regionale økonomiske langtidsplanen behandles i foretaksstyrene, noe som 
innebærer en formalisert forankring av de vurderinger som gjøres lokalt. Disse foretaksspesifikke 
innspillene oversendes videre til Helse Sør-Øst RHF, som utarbeider økonomisk langtidsplan for 
foretaksgruppen som helhet. 
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Følgende strategier er valgt i Plan for strategisk utvikling for å nå målet om bærekraftig utvikling: 

 Varig økonomisk bæreevne skal skapes gjennom økt økonomisk handlingsrom, ved gode 
prioriteringer og realisering av gevinster av utviklingsarbeid og investeringer  

 Pågående endringsprosesser skal gi bedre behandlingskvalitet og bedre ressurs- og 
kapasitetsutnyttelse  

 Ressursfordelingen mellom sykehusområdene i regionen skal gi mulighet for å tilby 

likeverdige helsetjenester til befolkningen  

 Helseforetaksgruppen skal levere økonomiske resultater som sikrer et nødvendig  

investeringsnivå  
  
Økonomisk langtidsplan styrebehandles årlig på sommeren, og kommende budsjettår er første 
året i økonomiplanperioden. Det er lagt opp til at økonomiplanen skal være førende for 
utarbeidelse av budsjett første året, og veiledende for de neste tre årene.  
Økonomisk langtidsplan 2016-2019 vil bli forelagt styret 18. juni 2015. 
 
 

2.2 Mål for perioden 2016-2019 

Med bakgrunn i det strategiske grunnlaget slik det fremkommer i Plan for strategisk utvikling 
2013-2020 vedtatt av styret i sak 075-2012, har styret tidligere vedtatt følgende mål for perioden 
(jfr. sak 022-2013 Økonomisk langtidsplan 2014-2017. Planforutsetninger og sak 013-2014 Økonomisk 
langtidsplan 2015-2018. Planforutsetninger ): 

 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd  

 Sykehusinfeksjoner er redusert til 3 % 

 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 

 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med 
etablering av forbedringstiltak for egen enhet 

 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer  
 
Administrerende direktør foreslår at målene knyttet til pasientbehandling og økonomisk 
handlingsrom videreføres. Målet for HR- området vil bli vurdert i en særskilt prosess fram mot 
styrebehandlingen av økonomisk langtidsplan i juni.  
 
Helseforetakene/sykehusene har ansvar for å nå målene gjennom egne planer og tiltak. Helse 
Sør-Øst RHF vil bidra til å sikre måloppnåelse gjennom oppfølging og koordinerende aktiviteter. 
 
 

2.3 Det generelle utfordringsbildet 

Demografisk utvikling 

Helse Sør-Øst leverer sykehustjenester til ca. 2,8 millioner innbyggere i Norge og ivaretar i tillegg 
landsfunksjoner på flere områder. Befolkningsframskrivninger fra Statistisk sentralbyrå viser en 
befolkningsvekst i alle fylker i regionen, med størst økning i Oslo og kommuner nær Oslo.  
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Tabellen under viser %-vis vekst fra året før for samlet befolkning pr sykehusområde i perioden 
2016-19.  
 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

  
Det er Oslo og Akershus sykehusområder som forventes å øke mest, mens det forventes lavest 
vekst i Innlandet sykehusområde og Telemark og Vestfold sykehusområde, især Telemark fylke. 
 
Som en konsekvens av at de store etterkrigskullene blir eldre samtidig som levealderen øker, må 
det i planperioden tas høyde for at antallet eldre som lever med kreft, kroniske sykdommer og 
livsstilssykdommer øker jevnt de nærmeste årene. Hvert år blir det 20 000 flere eldre over 67 år i 
landet. De medisinsk og helsefaglige utfordringene av en aldrende befolkning blir mest synlig 
etter 2020, men krever at helsetjenesten forbereder seg i perioden fremover.  
 

Kvalitet og trygghet i tjenestene 

Helse Sør-Øst RHF vil i økonomiplanperioden påse at strategi 2014-2018 for det nasjonale 
pasientsikkerhetsprogrammet implementeres i foretaksgruppen. Innsatsområdene skal være 
integrert som en del av sykehusenes drift i god tid før programmet avsluttes. Det skal være god 
styring, herunder solid forankring i styre og linjeledelse på arbeidet med kvalitet og 
pasientsikkerhet. Det forventes fokus på måling av resultater og åpenhet rundt disse, herunder at 
helseforetakene bidrar til at medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status har god dekningsgrad 
og god datakvalitet. Ledelsesmessig bør det prioriteres å mobilisere de ansattes ”kliniske 
engasjement”, og gi tilgang til endringskompetanse på alle nivå, spesielt i pasientnær virksomhet. 

 

Bedre kvalitet og økt tilgjengelighet med samhandling og læring på tvers  

Perioden fram mot 2019 kjennetegnes av en dreining i retning av mer samhandling, koordinering 
og læring på tvers innad i foretaksgruppen. Flere forhold trekker i den retningen. Helsevesenet er 
i økende grad avhengig av samhandling og en helhetlig tilnærming til helsetjenester der pasientens 
behov alltid skal stå i sentrum. Dette stiller krav til koordinering ved at man kjenner hverandres 
arbeidsprosesser og at teknologiske løsninger er integrert.  
 
Aktiv samhandling kreves også mellom tjenestenivåene, og er en viktig forutsetning for 
helseforetakenes og sykehusenes arbeid med «pasientens helsetjeneste». I planperioden må 
helseforetakene aktivt bidra til at potensialet i samhandlingsreformen realiseres. Der det er 
utydelige grenser mellom helseforetakenes og kommunenes ansvar, må ansvaret for ulike 
aktiviteter avklares mellom partene og avtalefestes.  

Sykehusområde 2016 2017 2018 2019

2015-

2019

Akershus 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 6,2 %

Innlandet 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 2,2 %

Oslo 1,8 % 1,7 % 1,5 % 1,4 % 6,7 %

Sørlandet 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 4,8 %

Telemark 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,9 %

Vestfold 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 3,5 %

Vestre Viken 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % 4,4 %

Østfold 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % 4,3 %

Sum 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 4,7 %
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Perioden kjennetegnes videre av økte pasientrettigheter, både i form av lov og nye nasjonale 
ordninger. Utvidede pasientrettigheter og nye nasjonale ordninger fordrer god organisering, 
samhandling og logistikk. Det forventes at det pasientadministrative arbeidet blir særlig 
utfordrende. Med endringene i Pasient- og brukerrettighetsloven, er vurderingsfristen endret fra 
30 til ti virkedager og skillet mellom rettighetspasienter og ikke-rettighetspasienter er opphevet, 
noe som stiller ytterligere krav til samhandling med HELFO.  
Videre er det innført fritt behandlingsvalg og flere pakkeforløp for kreft. Dette må igjen ses i 
sammenheng med arbeidet med helhetlige pasientforløp (forløp fra hjem til hjem) samt 
Pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder. 
 
Alle disse forholdene stiller økte krav til helseforetakenes evne til helhetlig og langsiktig 
planlegging og organisering, samt utstrakt grad av samhandling. Det innebærer også behov for 
ressursplanlegging knyttet til pasientadministrativt arbeid og oppfølging, herunder opplæring i 
riktig håndtering av pasientinformasjon og bruk av pasientadministrative systemer. 
 
 

2.4 Aktivitetsforutsetninger 

For 2016 legges det som planforutsetning opp til å realisere en aktivitetsvekst som er høyere enn 
befolkningsveksten innen alle tjenesteområder. Følgende regionale mål settes; 

 2,0 % for TSB 

 2,0 % for psykisk helsevern voksne  

 2,0 % for psykisk helsevern barn og ungdom   

 1,8 % for somatikk  
  
Foretakene kan budsjettere med høyere vekst forutsatt at målkrav med hensyn til prioritering 
mellom tjenesteområder oppfylles og det skjer innen rammene av en bærekraftig økonomi. 
Endelige målkrav med hensyn til innretning av aktiviteten i foretakene i 2016 settes på bakgrunn 
av føringer som gis i statsbudsjettet. Med utgangspunkt i kjennetegn som behov, 
befolkningsvekst og forbruk vil vekst innen de ulike tjenesteområdene kunne variere mellom 
sykehusområdene.  
 
Det forventes å bli lagt til rette for en vekst innen somatikk på minst 7 % i perioden 2016-2019.  
Når det gjelder andre tjenesteområder, gis foreløpig ikke konkrete forutsetninger for vekst etter 
2016 utover at det legges til grunn at de fortsatt skal ha en sterkere vekst enn innen somatikk. Det 
enkelte helseforetak vurderer på bakgrunn av dette konkrete vekstanslag innen de ulike 
tjenesteområder det enkelte år. Det vil kunne være forhold som tilsier andre vurderinger som 
fordrer en egen dialog mellom helseforetaket og det regionale helseforetaket.  
 
Ordningen med at Helse- og omsorgsdepartementet gir konkrete styringsmål i antall DRG-poeng 
per helseregion er avviklet fra 2015 som en del av reformen om Fritt behandlingsvalg. Når 
systemet med aktivitetstak er avviklet, legges det til rette for at sykehusene kan bedre 
tilgjengeligheten ved å budsjettere med økt aktivitet der det er kapasitet og økonomi til dette, gitt 
at gjeldende styringsmål, herunder kravet om sterkere vekst innen TSB og psykisk helsevern, er 
oppfylt.  
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Det foreligger en usikkerhet med hensyn til statsbudsjettets håndtering av vekstanslaget etter at 
akutt døgntilbud i kommunene skal være realisert innen utgangen av 2015. Som planforutsetning 
legges det foreløpig til grunn at helseforetakene i sin aktivitetsbudsjettering forholder seg til 
tidligere føringer om at 2015 er siste år for etablering eller opptrapping av døgntilbudet i 
kommunene, med påfølgende forutsetning om at en del av aktivitetsveksten forutsettes å finne 
sted der. 
 
 

2.5 Nærmere om enkelte tjenesteområder 

Utredning, behandling og oppfølging av kreft 

I planperioden øker antall pasienter med kreft og det vil skje endringer knyttet til både 
sykdomsutvikling og utrednings- og behandlingsmuligheter. Det er en overordnet målsetting at 
alle pasienter i regionen skal sikres gode og effektive pasientforløp (pakkeforløp) og ha lik tilgang 
på strålebehandling. I dag er forbruket lavere i fylker der reiseavstanden til avdeling med 
stråleterapitilbud er lengre relativt sett. Samlet i regionen har forbruket av stråleterapi, målt som 
antall behandlingsserier i prosent av insidens, gått ned fra en topp på 43,4 % i 2010 til 41,2 % i 
2013. Dette er ikke en ønsket utvikling, spesielt fordi forbruket ligger under det estimerte 
medisinske behovet.  
 
Det har ikke vært statlige initiativ til felles nasjonale økonomiske opptrappingsplaner for 
stråleterapi siden kreftplanen i 1997. Det er en målsetting at de fylkesvise forskjellene i forbruk 
utjevnes. Oppretting av nye enheter anses som virkemiddel både til å øke behovsdekningen og 
utjevne forbruket. Helseforetakene må ha en plan for å styrke tilgjengelighet og henvisning til 
stråleterapi for kreftpasienter i eget sykehusområde.  

 

Psykisk helsevern 

Psykiske lidelser har en betydelig overdødelighet og reduksjon i forventet livslengde og det finnes 
subgrupper innenfor hver lidelse med høyere mortalitet enn andre. Arbeidet med ventetid, 
forebygging av selvmord og reduksjon i bruken av tvang skal intensiveres. Det skal være en 
fortsatt styrking av polikliniske og ambulante funksjoner, inklusiv ambulante akutteam.  

 
Det skal være god poliklinisk tilgjengelighet innen barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykatri, 
samt døgnbehandlingstilbud i alle sykehusområder. Pasienter med alvorlige psykiske 
lidelser/psykoser og tilbakevendende symptomatologi, skal sikres god tilgjengelighet og helhetlige 
pasientforløp med mulighet for langtidsrettet poliklinisk behandling i distriktspsykiatriske sentra 
(DPS), i kombinasjon med innleggelse i spesialisert døgnbehandling når dette er påkrevet. Det 
skal legges til rette for frivillige og brukerstyrte tilbud, herunder legemiddelfrie behandlingstilbud 
for pasienter som ønsker det.  
 
Det skal være særskilt oppmerksomhet på god traumebehandling, voldsrisikovurderinger, samt 
tilstrekkelige ressurser og kapasitet innen akutt og sikkerhetspsykiatri "nivå 2" i alle 
helseforetak/sykehus. Kapasiteten innen regional sikkerhetspsykiatri RSA med egen enhet for 
langtidsbehandling av særlig farlige pasienter må følges opp i planperioden med ytterligere 
oppbygging.  
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Det forutsettes at helseforetakene og sykehusene i perioden 2016-2019 følger opp sak 058-2014 
Status for behandlingstilbudene innen psykisk helsevern.  

 

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

De samlede aktivitetstallene for 2014 viser en klar økning både i antallet utskrevne pasienter fra 
døgnbehandling, antallet liggedøgn og i antallet polikliniske konsultasjoner sammenlignet med 
2013. 
 
Det var i 2014 små endringer i den samlede ventetiden, selv om ventetiden gikk betydelig ned hos 
flere av de private avtalepartene. Dette har sammenheng med at det i 2013/14 ble foretatt en 
betydelig økning av kapasiteten på døgnbehandling gjennom kjøp av ytterligere 140 døgnplasser, 
samt gitt betydelig midler for å øke ambulant virksomhet hos avtalepartene. 70 % av 
døgnplassene kjøpes nå av private avtaleparter som også står for 17 % av den polikliniske 
kapasiteten. Det er nå løpende avtaler, noe som har bidratt til et tettere og mer fleksibelt 
samarbeid mellom leverandørene, og mellom leverandørene, helseforetakene og kommunene før 
under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten. 
 
Den nye spesialiteten i rusmedisin ble opprettet i 2014. Det er viktig at både helseforetakene og 
de aktuelle private leverandørene lager godkjente utdanningsløp og prioriterer opprettelse av 
utdanningsstillinger. Helse Sør-Øst RHF har i den sammenheng gitt Oslo universitetssykehus HF 
prosjektmidler for å muliggjøre et samarbeid om utdanningsoppleggene. 
 
Regjeringen har varslet en opptrappingsplan for rusfeltet. Det er ennå usikkert om dette vil skje i 
form av en stortingsmelding, en egen opptrappingsplan eller som en del av statsbudsjettet. Det vil 
i den forbindelse være naturlig å revidere den strategiske utviklingsplanen til Helse Sør-Øst fra 
2010. 
 

Habilitering og rehabilitering   

Det er et overordnet prinsipp at tilbud ikke skal legges ned i spesialisthelsetjenesten før 
kommunen har bygget opp. Med de nye avtalene gjeldende fra 1.januar 2015 vil Helse Sør-Øst 
RHF fortsatt kjøpe tjenester som vil være kommunens ansvar. I 2015 er det inngått løpende 
avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner og budsjettert med kjøp for i overkant av  1,2 mrd 
kroner.. Det bør vurderes ulike virkemidler som kan bidra til at kommunene bygger opp egne 
tilbud og/eller kjøper tjenester fra de private rehabiliteringsinstitusjonene. Videre bør det 
vurderes hvorvidt manglende tilbud som forårsaker videre henvisning til privat 
rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten bør utløse en kommunal medfinansiering.  
 
Helse Sør-Øst RHF skal tilby tilstrekkelig habilitering/rehabilitering til barn og unge med alvorlig 
skade, og en bedre dekning for livsfaseovergangene fra ungdom til voksen med fortsatt behov for 
habilitering og rehabilitering. Videre skal tjenestetilbudet til barn og unge med 
funksjonsnedsettelser og/eller kroniske sykdommer videreutvikles i et nært samarbeid mellom 
barneavdelingene, barne- og ungdomspsykiatrien og barnehabiliteringen.    
 
Som et ledd i god virksomhetsstyring vil det arbeides med få bedre styringsinformasjon, både 
med hensyn til aktivitet og kvalitet.  
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Det er i 2015 flere prosesser som vil ha betydning for utvikling av habiliterings- og 
rehabiliteringsområdet i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Den viktigste i denne sammenheng 
er nasjonal opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. 
Selv om kommunene har fått et tydeligere ansvar for rehabilitering, må rehabilitering i 
helseforetak samtidig bevares og styrkes, og rehabilitering skal inngå i pasientforløpene der det er 
relevant. 
En flerårig plan for kapasitetsbehov skal utarbeides på basis av sykehusområdenes områdeplaner 
og regionens samlede sørge-for ansvar.  
 
 

2.6 Nærmere om HR-området  

Som ledd i arbeidet med strategisk kompetanseutvikling, er det i 2014 utarbeidet en overordnet 
behovsanalyse på regionalt nivå.  
Analysen indikerer et langsiktig behov for styrking av kompetansebeholdningen i foretakene, og 
endret kompetansesammensetning på følgende områder: 

 Økt behov for sykepleiere med grunnutdanning. Dette innebærer at utdanningskapasitet i 
høgskolene må bygges ut, og antall praksisplasser økes 

 Økt behov for bioingeniører.  

 Økt behov for legespesialister innen utvalgte områder som for eksempel psykiatri, 
radiologi, patologi, geriatri, lunge- og gastroenterologi. Det vil antakelig også bli en økt 
generell etterspørsel etter legespesialister som følge av ny spesialiseringsstruktur.  

 Økning i behov for spesialsykepleiere. Ved tre fjerdedeler av helseforetakene er det i dag 
mangel på intensiv- og operasjonssykepleiere.   

 
Dette bildet vil kunne forsterkes ved endrede pasientrettigheter som for eksempel innføringen av 
fritt behandlingsvalg.  
 
Også på andre fagområder vil foretakenes kapasitet måtte styrkes. Behovsanalysen peker spesielt 
på:  

 Økende behov for stråleterapeuter. Dette krever bl.a. at utdanningskapasiteten for disse 
gruppene bygges ut  

 Behov for reetablering og styrking av helsesekretærrollen. Dette anses som et sentralt 
virkemiddel for å avlaste klinikerne og for å sikre trygg oppfølging av det 
pasientadministrative arbeidet 

 
Det forventes innført en ny organisering av utdanningsløpene for leger i spesialisering (LiS).  Et 
nytt utdanningssystem vil antagelig implementeres fra 2017. I forslagene er det fremlagt en 
betydelig akademisering som vil medføre mindre bidrag fra LiS i pasientrettet og 
produktivitetsskapende aktiviteter. Samtidig vil det kunne medføre at overlegens kapasitet bindes 
mer opp til fagrettet opplæringsaktiviteter. Endringen vil kunne medføre behov for flere 
legestillinger uten at det fremmer aktivitet og produktivitet, og vil således kunne medføre en 
kostnadsvekst i årene fremover. 
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Samtidig må det forventes at den langsiktige innsatsen for bedre ressursstyring ved hjelp av nytt 
arbeidsplansystem, mer helhetlig bemanningsplanlegging og effektivisering av arbeidsprosesser 
samt styrket kompetanse hos linjeledere etterhvert gir resultater i form av 
produktivitetsforbedringer.  På lengre sikt vil bruk av ny teknologi og en forbedring av dagens 
teknologiske løsninger kunne bidra til å redusere veksten i bemanningsbehov. Det er også 
sannsynlig at teknologi vil kunne bidra til en mer effektiv samhandling med 
kommunehelsetjenesten og muliggjøre en mer effektig arbeidsdeling mellom behandlingsnivåene. 

 

 

2.7 Potensial for mer effektiv drift 

Det er påvist stor variasjon i kvalitet, forbruksmønster samt effektivitet og ventetid – både 
mellom helseforetak/sykehus, og innad i helseforetakene.  
 
Dette fremgår bl.a. av Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus fra 2013, og 
fremheves også i innstiling fra produktivitetskommisjonen1. Det vises videre til protokollen fra 
foretaksmøtet i januar 2015, hvor foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å 
gjennomføre tiltak for å reduseres variasjoner i effektivitet og ventetid mellom sykehusene,  
 
Det forutsettes at helseforetakene går igjennom sine rutiner og interne prosesser med sikte på å 
øke effektiviteten. Arbeid med standardiserte og helhetlige pasientforløp og arbeidsprosesser, 
herunder pakkeforløp kreft og pasientadministrative rutiner (blant annet henvisnings- og 
prioriteringsrutiner) vil her være sentrale elementer. Det forutsettes videre en systematisk 
erfaringsutveksling med helseforetak som har effektive pasientforløp med korte liggetider, høy 
utnyttelse av kapasiteten og god tilgjengelighet. Dette arbeidet vil bli fulgt opp fra Helse Sør-Øst 
RHFs side.  
 
 

2.8 Struktur og kapasitet 

SINTEF- rapporten 

Det vises til drøfting av fremtidig kapasitetsbehov i regionen i sak 090-2014 Analyse av aktivitet og 
kapasitetsbehov 2010 Helse Sør-Øst – grunnlag for videre utvikling og planlegging, basert på analyser foretatt 
av SINTEF. SINTEF- rapporten gir et grunnlag for videre planlegging både når det gjelder 
overordnede strategier, utviklingsplaner på helseforetaksnivå og konkrete utbyggingsprosjekter.  
 
Som en oppfølging av dette arbeidet legges det i løpet av 2015 frem en sak for styret om 
løsninger på de samlede kapasitetsutfordringene i Oslo og Akershus sykehusområder i 
planperioden. 
 
Styrets vedtak i sak 090-2014 innebærer at spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i 
Vestby kommune overføres til Sykehuset Østfold HF fra 1. januar 2017. Dette er etter 
kommunens eget ønske og ut fra en samlet vurdering. En endelig vurdering av 
gjennomføringstidspunktet for dette må gjøres på grunnlag av driftserfaringene i Sykehuset 
Østfold HF i 2015-16. Økonomiske omfordelinger som følge av dette er ikke innarbeidet i de 
økonomiske planleggingsrammene i perioden. 
 
 

                                                 
1
 NOU 2015:1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd 
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Nasjonal helse- og sykehusplan 

Følgende omtale er hentet fra Helse- og omsorgsdepartementets hjemmeside: 

”Høsten 2015 legger regjeringen frem en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget. Planen vil bli regjeringens 
viktigste verktøy for hvordan vi skal innrette sykehusene og spesialisthelsetjenesten fremover.  

Nasjonal helse- og sykehusplan skal bli regjeringens operative redskap for å møte det framtidige behovet for 
spesialisthelsetjenester. Planen utarbeides med utgangspunkt i hvordan pasienter og brukere mener helsetjenesten 
bør se ut. Den skal gi konkret innhold til begrepet "pasientens helsetjeneste". Både prosess og plan skal reflektere 
brukernes erfaringer, kompetanse og synspunkter. 

Planen skal inneholde forslag til tiltak for å sikre: 

 tilstrekkelig kapasitet og fornuftig struktur  

 tilstrekkelig personell, riktig kompetanse og arbeidsdeling  

 at kvalitet og pasientsikkerhet i større grad blir førende for hvordan vi leder og innretter sykehusene våre. 

Pasientopplevd kvalitet skal likestilles med medisinsk kvalitet.  

Gjennom å fremlegge en nasjonal helse og sykehusplan vil regjeringen sørge for at overordnede politiske beslutninger 
om sykehusene og spesialisthelsetjenesten fattes av Stortinget. 

Planen utarbeides og sees i sammenheng med andre pågående arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet, som for 
eksempel stortingsmeldingene om kvalitet og pasientsikkerhet, primærhelsetjeneste, folkehelse, opptrappingsplan for 
rus og arbeid innen prehospitale tjenester”. 

Det er for tidlig å innarbeide mulige effekter av den nasjonale helse- og sykehusplanen i denne 
økonomiske langtidsplanen.  
 
 

2.9  Forskning og innovasjon 

Forskning er en av fire lovpålagte oppgaver for helseforetakene og er en sentral premiss for 
helsetjenestens kvalitet og utvikling. Den skal komme befolkningen til gode gjennom etablering 
av ny kunnskap og økt kompetanse.  Egen forskningsaktivitet fremmer kritisk tenkning, gir økt 
kvalitetsbevissthet og setter helsetjenesten i bedre stand til generelt å nyttiggjøre seg 
internasjonale forskningsresultater og erfaringer.  
 
Forskningen skal frembringe kunnskapsgrunnlag for forebygging, diagnostikk, behandling, 
habilitering og rehabilitering, opplæring og mestring samt innovasjon og næringsutvikling. Dette 
kunnskapsgrunnlaget skal bidra til høyere kvalitet og sikkerhet i pasientbehandling og mer 
effektiv ressursutnyttelse. 
 
Innovasjon bidrar til bedre pasientbehandling gjennom nye behandlingsmetoder, bedre prosesser 
og ny teknologi 
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I gjeldende strategi er det målsatt å øke ressursinnsatsen til forskning på lengre sikt fra dagens 
cirka 3 % til 5 % av totalkostnadene i Helse Sør-Øst samlet sett.   
Den generelle økonomiske situasjonen i helseforetaksgruppen og størrelsen på ekstern 
finansiering er avgjørende for hvor raskt 5% - målet kan nås. For pasientbehandlingen vil det 
være slik at noe av kravene til aktivitetsøkning må løses ved effektivisering av tjenestene, og 
tilsvarende krav må stilles til forskningen. Det er bl.a. viktig at de regionale strategiske tiltakene, 
inkludert støttefunksjoner, regionale nettverk og kjernefasiliteter fungerer etter hensikten for å 
utnytte regionens samlede forskningspotensial.  
 

Finansiering 

Forskning i helseforetak finansieres gjennom følgende kilder: 

 Midler fra helseforetakets egen basisramme 

 Øremerkede forskningsmidler fra Helse- og omsorgsdepartementet, tildelt av 
Samarbeidsorganet  mellom Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst RHF  

 Regionale strategiske forskningsmidler  tildelt av styret i Helse Sør-Øst RHF 

 Eksterne midler fra for eksempel Forskningsrådet, Kreftforeningen, EU, private givere 
m.fl. 

 
Midler fra egen basisramme er den største finansieringskilden, mens eksterne midler utgjør i dag 
om lag 15-20 % av finansieringen. Det er et uttalt mål at andelen ekstern finansiering må øke hvis 
målet om 5 % andel av brutto budsjettet skal kunne realiseres. Eventuell økning i de regionale 
strategiske forskningsmidlene vil bli vurdert inn mot de enkelte årsbudsjetter. 
 

 

2.10 Inntektsforutsetninger 

Helseregionene får sine inntekter over statsbudsjettet, hvor det vedtas bevilgninger knyttet til 
hver enkelt helseregion. Storparten av inntektene, basisbevilgningen, fordeles i henhold til en 
etablert, kriteriebasert modell. Fra 2014 er det introdusert en ny finansieringsform, kvalitetsbasert 
finansiering (KBF), hvor deler av basisbevilgningen til helseregionene gjøres avhengig av mål på 
kvalitet i behandlingen. 

 
Basisbevilgningen, sammen med de aktivitetsavhengige refusjonsordningene til de regionale 
helseforetakene, legger grunnlaget for å realisere de helsepolitiske målsettingene i 
spesialisthelsetjenesten. Midler til investeringer i IKT, bygg, medisinsk- teknisk utstyr og 
vedlikehold inngår i basisbevilgningen.  

 
Helse Sør-Øst RHF fordeler inntektene fra eier videre til sine helseforetak og private, ideelle 
sykehus med driftsavtale. I tillegg holdes det av midler til det regionale helseforetaket, for å 
finansiere regionale oppgaver samt finansiere kjøp av helsetjenester fra private aktører. 
I økonomiplansammenheng er det faste inntekter som er mest relevante. Disse består av 
basisramme, KBF, inntekter til forskning og nasjonale kompetansetjenester og diverse 
øremerkede tilskudd. Det er kun basisrammene som er forutsatt endret i perioden. Øvrige faste 
inntekter forutsettes uendret på 2015- nivå gjennom hele perioden. 
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Aktivitetsbaserte inntekter, dvs refusjoner knyttet til innsatsstyrt finansiering (ISF) er ikke tatt inn 
i inntektsforutsetningene i økonomisk langtidsplan, heller ikke refusjoner fra trygdeforvaltningen 
(HELFO), som ikke fordeles via det regionale helseforetaket. Det legges til grunn at 
refusjonssatsen innen innsatsstyrt finansiering (ISF) vil være 50% gjennom hele perioden. 
Midler knyttet til kvalitetsbasert finansiering anses i denne sammenheng som en del av de faste 
inntektene. 
 
Inntektsforutsetningen for økonomisk langtidsplan er utarbeidet i faste 2015- priser, dvs at det 
ikke er tatt hensyn til forventet pris- og lønnsvekst i perioden. 
 

Inntektsmodellen 

Inntektsmodellen er oppdatert med nye fremskrivninger av demografiske forhold og øvrige 
elementer som inngår i modellen. Dette gjelder også modellelementet for pensjon, men midler til 
håndtering av økte pensjonskostnader i 2015 er ikke lagt inn i modellen. Dette skyldes at beløpet 
for økte pensjonskostnader i 2015 ikke er endelig konstatert. Når beløpet er beregnet, vil anslått 
kompensasjon forutsetningsvis innarbeides i inntektsmodellen og planforutsetningene for 
inntekter i perioden 2016-2019. Dersom forhold vedrørende pensjon tilsier betydelige 
utfordringer ved å benytte inntektsmodellen for fordeling, vil alternativ løsning presenteres for 
styret. 
 
Inntektsmodellen består av flere modellelementer, ett element for hvert tjenesteområde. Dette 
fordi det er ulike faktorer som er bestemmende for behovet for tjenester innen hvert av 
tjenesteområdene. De inntektsrammene som helseforetakene gis fra det regionale helseforetaket 
gis som en samlet basisramme. Det er altså helseforetakene som selv må fordele sin basisramme 
internt på en slik måte at de aktivitetskrav og prioriteringer som stilles fra Helse Sør-Øst RHF 
innen de ulike tjenesteområdene nås.  
 
Samlet sett fremstår årlige omfordelingseffektene av inntektsmodellen på sykehusområdenivå slik 
i perioden 2016-2019, tall i 1000 kroner: 
 

 
 
Tallene viser endringer fra et år til et annet eksklusive midler til økte pensjonskostnader i 2015. 
  
  

2 016         2 017         2 018         2 019         

Akershus (22 946)     18 425       21 532       20 925       

Innlandet (17 873)     (39 257)     (37 624)     (36 143)     

Os lo 56 517       61 707       55 306       52 351       

Sørlandet 21 310       (2 532)       (1 789)       (790)          

Telemark-Vestfold (43 165)     (29 323)     (25 650)     (23 596)     

Vestre Viken (16 602)     (7 078)       (6 046)       (6 982)       

Østfold 22 759       (1 942)       (5 729)       (5 765)       

i  a l t (0)              (0)              (0)              (0)              
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Bevilgning til økt aktivitet 

 
Det bevilges årlig midler over statsbudsjettet til å finansiere forventet aktivitetsvekst, bla som 
følge av befolkningsvekst. De senere årene er det gitt aktivitetsforutsetninger og bevilgninger 
over statsbudsjettet slik: 
 

 
(FBV = Fritt behandlingsvalg) 

 
 
Basisbevilgningen til Helse Sør-Øst RHF er hittil hvert år redusert som følge av den nasjonale 
inntektsmodellen. I tillegg foretas det hvert år en overføring av fast til aktivitetsbasert finansiering 
innen psykisk helsevern.  
 
Det kan også forventes økte effektiviseringskrav i form av et uttrekk fra basisbevilgningen fra 
Helse- og omsorgsdepartementet. Basert på dette, legges det for 2016 til grunn en netto økning i 
bevilgningen på 550 millioner kroner.  
 
For årene 2017-2019 legges det til grunn en økning i bevilgningen på 450 millioner kroner årlig. 
Det er foreløpig ikke lagt inn forutsetninger knyttet til en innføring av 
merverdiavgiftskompensasjon. 
 
Som planforutsetninger i perioden legges det til grunn følgende 

 2016: fordeling av i alt 550 millioner kroner slik 
o Helseforetak og sykehus  300 millioner kroner 
o Helse Sør-Øst RHF  250 millioner kroner 

 2017-2019: fordeling av i alt 450 millioner kroner slik: 
o Helseforetak og sykehus 300 millioner kroner 
o Helse Sør-Øst RHF  150 millioner kroner 

 
Tildelingen til helseforetakene og sykehusene er forutsatt å finansiere kostnader forbundet med 
fritt behandlingsvalg og kostnader forbundet med behandling i utlandet i henhold til EU- 
direktivet om utenlandsbehandling som trer i kraft i 2015. Den økte tildelingen til Helse Sør-Øst 
RHF i 2016 skal hovedsaklig benyttes til økt resultatbuffer og økt resultat som vil kunne benyttes 
til regionalt prioriterte investeringer. I tillegg kommer forventet økte kostnader til 
pasientskadeerstatninger samt kostnader knyttet til nasjonale selskaper. Ved vurderingen av 
størrelsen på fordelingen mellom det regionale helseforetaket og helseforetakene, er det lagt vekt 
på en hensiktsmessig balanse mellom midler til ivaretakelse av det regionale ansvaret for sikring 
av resultater og regional sparing, og helseforetakenes behov.  
  

Statsbudsjettet 

for

Generell 

aktivitetsvekst

Økt bevilgning til 

Helse Sør-Øst 

RHF, mill kr Merknad

2011 om lag 1,4% 399

2012 om lag 1,4% 404

2013 vel 2% 646

2014 opp mot 2,6% 1 008

2015 2% eksklusive FBV 711

I tillegg 63 mill til 

FBV
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Tilgjengelighetsbasert finansierig 

Styret er tidligere orientert om arbeidet med en regional finansieringsmodell som skal stimulere til 
økt tilgjengelighet knyttet til ventetider og fristbrudd. Det legges fra administrerende direktørs 
side ikke opp til å implementere en slik ordning i forutsetningene for økonomisk langtidsplan. 
Dette er bl.a. begrunnet i at oppfølgingsregimet knyttet til tilgjengelighet er strammet til, og at en 
er usikker på hvor hensiktsmessig det er med en ny, økonomisk insentivordning som er fokusert 
på to kvalitetsparametre. En vil imidlertid kunne vurdere en slik løsning senere i 
økonomiplanperioden.  
 

Fritt behandlingsvalg, FBV 

Fritt behandlingsvalg innføres i løpet av 2015, i første omgang innenfor tverrfaglig spesialisert 
behandling av rusmiddelavhengige og psykisk helsevern samt innen enkelte områder i 
somatikken.  
Ordningen med fritt behandlingsvalg kan innebære en viss usikkerhet i forhold til bruk av private 
og kostnader for det regionale helseforetaket. Ordningen innebærer at private leverandører som 
tilfredsstiller kravene innen definerte fagområder og som er godkjent av Helsedirektoratet, kan 
levere helsetjenester til en fastsatt pris. Pasienter som har fått tildelt rett til helsehjelp kan velge 
blant disse leverandørene i tillegg til å velge blant sykehus slik fritt sykehusvalg gir en rettighet til. 
Ordningen med fritt behandlingsvalg og fritt sykehusvalg slås på den måten sammen. 
Kostnadene til fritt behandlingsvalg forutsettes dekket innen den regionale basisbevilgningen. 
 

Kjøp fra private 

Helse Sør Øst har revidert strategien for samarbeid med private og offentlige ytere av 
helsetjenester i forhold til ordningen med fritt behandlingsvalg. De politiske prioriteringer for 
planperioden innebærer generelt en økt satsning på bruk av private og avtalespesialister. Nye 

rammeavtaler for avtalespesialistene skal fremforhandles, og forutsettes iverksatt fra 2016.  

 
For 2015 er det gjennomført en betydelig økning i bruk av private, og også en økning av antall 
avtalehjemler. For planperioden forventes det fortsatt økning i aktivitet og kostnad, men ikke 
tilsvarende økningen fra 2014 til 2015. Det vil  bli foretatt nye anskaffelser innenfor områdene 
radiologi, kirurgi og laboratoriefag, mens det kun vil bli gjennomført eventuelle 
tilleggsanskaffelser innen områdene psykisk helse, rehabilitering og TSB. Det gis mulighet for 
helseforetakene til selv å inngå egne, tidsbegrensede avtaler med private leverandører for å 
avhjelpe særskilte utfordringer knyttet til kapasitet og ventetider.  

 

Andre inntektsforutsetninger 

Som en del av samarbeidsreformen skal alle kommunale tilbud innen øyeblikkelig hjelp være 
ferdig utbygget i løpet av 2015. Fra 2016 trekkes det dermed ut midler fra spesialisthelsetjenesten 
som overføres kommunesektoren til fullfinansiering av disse tilbudene. For Helse Sør-Øst 
innebærer dette et varig uttrekk i basisbevilgningen i statsbudsjettet for 2016 på 327,5 millioner 
kroner. 
Dette uttrekket er fordelt til sykehusområdene i henhold til behovsandeler innen somatikk for 
2016. 
 
I tillegg er det trukket tilbake midler som ble gitt som engangsbevilgning i 2015- budsjettet, til 
sammen 20,0 millioner kroner. 
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Samlet inntektsfordeling i perioden 

Samlet sett gir tabellen under de inntektsmessige planleggingsforutsetningene for 
sykehusområdene knyttet til faste inntekter for økonomiplanperioden, tall i millioner kroner. 
Foreløpig er totalbeløpet knyttet til økte pensjonskostnader i 2015 holdt utenom, også den delen 
av beløpet som allerede er innarbeidet i budsjett 2015. 
 

  
 
”Øvrige” består av de private sykehusene uten definert opptaksområde og Sykehuspartner HF 
 
Fordeling til de helseforetak og sykehus som ikke omfattes av inntektsmodellen er basert på 
historisk fordeling. 
 
Med forbehold om at en eventuelt vil komme tilbake til fordeling av kompensasjon for økte 
pensjonskostnader i 2015, legges til grunn at disse rammene for 2016 i økonomisk langtidsplan 
også skal legges til grunn for helseforetakenes og sykehusenes planlegging inn mot budsjett 2016, 
justert med endringer som følge av statsbudsjettet for 2016.  
 

Helse Sør- Øst RHF  

Det regionale helseforetaket har en økonomisk ramme på om lag 7 milliarder kroner årlig. Av 
dette beløpet utgjør kjøp av helsetjenester fra private om lag 4,6 milliarder kroner.  
Videre har det regionale helseforetaket oppgaver av regional karakter, herunder 

 Innbetaling av premie til Norsk pasientskadeerstatning 

 Finansieringsansvar overfor selskaper eid av de regionale helseforetakene i fellesskap 
 
Det er ønskelig at det årlig holdes tilbake midler til en regional resultat- og likviditetsbuffer på 
RHF. Det legges opp til å fordele bevilgning til økt aktivitet for å bygge opp en slik buffer til 300 
millioner kroner. I tillegg legges det opp til at det regionale helseforetaket skal ha et positivt 
resultat på 200 millioner kroner pr år i perioden som regional investeringsbuffer. 
 
 

2.11 Perioden etter 2019 

Som premisser for helseforetakenes langsiktige planlegging, legges det generelle og overordnede 
føringer for hvilke inntektsforutsetninger som skal legges til grunn fram mot 2035. Disse 
føringene er basert på de prognoser som foreligger med hensyn til befolkningsutvikling, som 
tilsier en gjennomsnittlig befolkningsvekst i regionen på 0,9% pr år. Økte planleggingsrammer 
fordeles i henhold til behovsandeler beregnet ut i fra befolkningsprognoser. I tillegg er det 
beregnet, på overordnet nivå, omfordelinger som følge av inntektsmodellen i årene fram til 2035.  

2016 2017 2018 2019

Akershus 5 291         5 355         5 422         5 489         

Innlandet 5 305         5 310         5 315         5 322         

Oslo 14 937       15 060       15 176       15 289       

Sørlandet 3 971         3 999         4 029         4 060         

Telemark og Vestfold 5 089         5 102         5 118         5 137         

Vestre Viken 5 080         5 118         5 157         5 195         

Østfold 3 531         3 560         3 585         3 610         

Øvrige 347            335            277            257            

i alt 43 551       43 838       44 079       44 359       
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Ut fra et forsiktig anslag på fremtidige bevilgninger i statsbudsjettet legges det opp til økt, årlig 
bevilgning på 300 millioner kroner, hvorav 200 millioner kroner fordeles til helseforetak og 
sykehus, og 100 millioner kroner til Helse Sør-Øst RHF  
 
 

2.12 Investeringer og økonomisk handlingsrom  

Helse Sør-Øst har i perioden 2007-2014 løftet store investerings – og omstillingsprosjekter. 
Akershus universitetssykehus ble ferdigstilt i 2009-2010 og Nytt østfoldsykehus ferdigstilles i 
2015. I samme periode har det vært gjennomført en krevende omstilling i hovedstaden, hvor det 
har vært prioritert likviditet til nødvendige investeringer for gjennomføring av omstillingen, i 
tillegg til finansiering av negative resultater. I henhold til regionens IKT strategi – og 
handlingsplan (sak 066-2012) er nivået på IKT investeringer økt fra om lag 800 millioner kroner i 
2012 til 1 700 millioner kroner i 2014 (inkl. IKT i prosjekt nytt østfoldsykehus). Disse aktivitetene 
har i sum  lagt et betydelig press på foretaksgruppens økonomiske handlingsrom inn i 2015 og 
planperioden for økonomisk langtidsplan 2016-2019. 
 
I denne økonomiplanen legges det opp til å styrke det økonomiske handlingsrommet og 
egenfinansieringsevnen, i tråd med styres vedtak i sak 041-2014 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 
 
I løpet av planperioden vil det bli arbeidet videre med Tønsbergprosjektet og prosjekt for nytt 
sykehus i Drammen. Det legges også opp til å større vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo 
universitetssykehus HF, gitt lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet. Disse prosjektene, i 
tillegg til Digital fornying, vil kunne legge beslag på en betydelig del av det økonomiske 
handlingsrommet i planperioden. 
 
En forutsetning for å kunne løfte ytterligere investeringer er at det økonomiske handlingsrommet 
økes gjennom planperioden. Gitt et økt handlingsrom, vil det mot slutten av planperioden kunne 
gjøres vurderinger av flere investeringsprosjekter.  
 

Finansiering av investeringer 

Helseforetakene får i sine oppdrags- og bestillerdokumenter fra Helse Sør-Øst RHF tildelt en 
samlet basisramme. Det er opp til helseforetakene å disponere basisrammen til drift og 
investeringer.  
 
Investeringsnivået kan økes over tid gjennom at foretaket skaper positive resultater i drift. I 
planperioden skal gjeldene likviditetsstyringsprinsipper etterleves; det vil blant annet si at det kan 
budsjetteres med bruk av årets resultat til investeringer  i det påfølgende år. Foretakene kan 
videre bedre sitt økonomiske handlingsrom for investeringer ved salg av eiendom.  
 
Større utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter kan delfinansieres ved lån fra Helse Sør-Øst RHF, 
eller ved investeringslån fra Helse – og omsorgsdepartementet med 70 % av forventet 
prosjektkostnad på investeringsprosjekter over 500 millioner kroner. Videre vil det være 
nødvendig at helseforetakene bidrar med egenfinansiering av større investeringsprosjekter gitt de 
investeringsplaner som foreligger.  
 
Det enkelte helseforetak skal foreta nødvendige lokale investeringer knyttet til vedlikehold, 
teknisk og funksjonell oppgradering av bygningsmassen, medisinsk teknisk utstyr (MTU) mv. 
innenfor sin tilgjengelige likviditet. 
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Regionalt finansierte prosjekter omfatter større byggeprosjekter over 100 millioner kroner og 
regional IKT satsning 
 
Foretaksgruppen har årlig om lag tre milliarder tilgjengelig i fri likviditet ved et resultat i balanse. 
Dette disponeres til avdrag på lån og finansiering av lokale og regionalt prioriterte prosjekter. I 
planperioden videreføres helseforetakenes andel av regionale investeringsmidler på 2015-nivå, 
dvs med 905 millioner kroner årlig.  
 
Bevilgninger av regionale midler til investeringsformål vedtas av styret i forbindelse med det 
enkelte årsbudsjett. 
 

Økt økonomisk handlingsrom 

Økt økonomisk handlingsrom må etableres for å kunne gjennomføre fremtidige 
investeringsprosjekter, tilrettelegge for forutsigbare planprosesser ved helseforetakene og i 
foretaksgruppen, samt sikre tilgjengelig regional finansiering av nye byggeprosjekter. Det bør i 
løpet av planperioden legges opp til å oppnå årlige økonomiske resultater på minst 2 % av totale 
inntekter.  
 
Helse – og omsorgsdepartementet har åpnet for å inngå finansielle leieavtaler (finansiell leasing). 
Dette gir  økt handlingsrom til investeringer. Driftskostnader knyttet til leasing medfører 
imidlertid behov for driftsøkonomiske tilpasninger innenfor eksisterende inntektsramme. 
 
Det er etablert kriterier for prioritering av byggeprosjekter. Disse fremgår av sak 048-2007 og 
består av overordnede kriterier, medisinsk og helsefaglige kriterier, bygningsmessige kriterier og 
økonomiske kriterier. Prioriteringskriteriene vil kunne bidra som beslutningsstøtte i arbeidet med 
prioritering og gjennomføringstempo for investeringsprosjekt med regional finansiering. 

 
Det forutsettes at foretakene i sine planprosesser for nybygg utreder alternativer for 
dimensjonering og kostnadseffektive byggemetoder. Det forutsettes videre at foretakene etablerer 
rutiner for god prosjekt – og porteføljestyring slik at prosjekter gjennomføres innenfor 
tilgjengelig ramme til disposisjon. 

 

 

2.13 Bygningsmessige investeringer og vedlikehold 

Totalt er det ca 2,8 millioner kvadratmeter bygningsmasse under forvaltning i helseregionen, og 
samlede regnskapsmessige verdier av eiendomsmassen utgjør om lag 35 milliarder kroner.  
I 2013 innhentet Helse Sør-Øst RHF data fra tilstandsregistreringen av bygningsporteføljen i 
Helse Sør-Øst som er registrert inn i verktøyet Multimap. Samlet vektet tilstand viste en 
forverring i forhold til tilsvarende registreringer fra 2008. 
 
Helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for 
eiendomsområdet, og i tråd med krav om planmessig vedlikehold gitt i foretaksmøter. 
Økonomisk langtidsplan skal inkludere plan for forbedring av minimumstilstand for bygg.   
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Planer og budsjett må ivareta nødvendig oppfølging av avvik i henhold til lover og forskrifter 
samt følge opp de vesentligste avvikene påpekt i Riksrevisjonenes rapport: Riksrevisjonens 
undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene. Dokument 3:11. 
 
Helse Sør-Øst RHF har gjennom prosjekt og nettverksarbeid utviklet verktøy for tilstandsbasert 
vedlikehold og implementert disse i helseforetakene. Oppfølging av planarbeid, samt å 
understøtte prioritering av vedlikehold, vil være et hovedfokusområde i de nærmeste årene.  
 

Sykehusbygg HF 

I 2014 ble det etablert et helseforetak eid av de regionale helseforetakene i felleskap, for 
samordning innenfor eiendomsområdet. Det felles eide helseforetaket skal ha ansvar for 
oppgaver innen analyse, systematisering og formidling av kompetanse og erfaringer, samt 
rådgivning og byggherrefunksjoner ved gjennomføring av investeringsprosjekter. Helse- og 
omsorgsdepartementet har overfor Helse Sør-Øst RHF lagt til grunn at Sykehusbygg HF 
benyttes i alle byggeprosjekter over 500 millioner kroner, også for pågående prosjekter. 
 
Foretakets virksomhet vil omfatte fellesoppgaver og prosjektoppgaver. Fellesoppgaver er 
oppgaver som det nye helseforetaket løpende skal ivareta for de fire helseregionene, mens 
prosjektoppgaver leveres etter bestilling fra ett eller flere regionale helseforetak/helseforetak.  

 

 

2.14 Medisinsk – teknisk utstyr – MTU 

Innføring av nye diagnostiske metoder og behandlingsmetoder samt forventninger om at 
foretaksgruppen skal ligge i forkant med utprøving av nye metoder medfører at investeringer i 
medisinskteknisk utstyr må prioriteres høyt. Pasientene skal være trygge på at de får god 
behandling, og at nye behandlingsformer kan tas i bruk når det er dokumentert at de er sikre og 
effektive. 
 
Gjennom arbeidet med økonomisk langtidsplan for 2015-18 rapporterte helseforetakene at 
gjennomsnittlig alder på utstyrsparken var 9,9 år pr 1.januar 2014. Det var betydelige forskjeller 
mellom helseforetakene på dette området. De som har nyest utstyrspark er hovedsakelig de 
foretak med nylig ferdigstilte sykehusbygg. 
 
For perioden 2016-2019 skal helseforetakene benytte sine kartlegginger og prioritering av 
anskaffelsesbehovet i eget helseforetak og dokumentere hvordan dette er innarbeidet i innspillet 
til økonomisk langtidsplan, samt hvilke effekter dette får på gjennomsnittlig alder på 
utstyrsparken. Videre skal forbedringsarbeidet på anskaffelsesprosessene knyttet til innkjøp av 
utstyr videreføres, herunder økt samordning av regionale og nasjonale anskaffelser. 
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2.15 IKT – Digital fornying 

Helse Sør-Øst RHF etablerte i 2013 Digital fornying. Programmet er regionens felles løft for å 
fornye og standardisere teknologiske løsninger og arbeidsprosesser. Satsingen skal gi bedre 
kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er 
involvert i pasientforløpene. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger til 
bruk av IKT og muligheter for selvbetjening. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 25. oktober 
2012 regionens IKT- strategi og -handlingsplan (sak 066-2012). Fornyingsstyret har behandlet en 
gjennomføringsplan basert på budsjettet for 2015 og gjeldende strategi. Planforutsetningene som 
legges til grunn for økonomisk langtidsplan 2016-19 er basert på denne gjennomføringsplanen. 
 
I den regionale IKT- planen legges det vekt på å etablere mest mulig standardiserte IKT- 
løsninger i foretaksgruppen. Dette skyldes primært hensynet til økt pasientsikkerhet, men skal 
også gi muligheter for helseforetakene til å ta ut økonomiske gevinster som følge av mer effektiv 
drift. For å legge til rette for et tidlig gevinstuttak er det foreslått å opprettholde dagens 
investeringsnivå i første del av planperioden og en reduksjon i siste del av perioden. 
 
Nasjonale initiativ, både som følge av Samhandlingsreformen, men ikke minst som følge av Meld. 
S nr 9(2012-2013)”En innbygger, en journal”, vil påvirke arbeidet med IKT.  
Aktiviteter i Digital fornying vil således innrettes for å legge til rette for fremtidig nasjonal 
standardisering de første årene, men det antas å ha begrenset økonomisk innvirkning. Mot slutten 
av perioden bør det påregnes vesentlig innslag at aktivitet knyttet til nasjonale tiltak og initiativ, 
men det er for tidlig å lage konkrete estimater. 
 
Foretakene må ta høyde for de kostnader som er knyttet til endringsbehov i eget foretak for å 
kunne ta i bruk regionale løsninger. En forutsetning for en vellykket gjennomføring av Digital 
fornying er at helseforetakene og Sykehuspartner HF jobber målrettet med å realisere de 
gevinstmuligheter som etableres gjennom programmet. Dette innebærer alt fra opplæring til 
organisasjonsendringer og endrede arbeidsprosesser i eget foretak. 
 
Følgende områder er definert som strategiske innenfor Digital fornying 

 Regional klinisk løsning  

 Virksomhetsstyring 

 Infrastrukturmodernisering 
 
Etter vedtak av IKT strategi og handlingsplan i 2012 er det tre områder som ikke var dekket av 
strategien, men hvor det er avdekket behov for investeringer i denne langtidsperioden. Dette 
gjelder: 

 IKT-støtte for forskning 

 Videreutvikling av prehospitale tjenester 

 Digitalisering av patologi 
 
Samlet sett er det definert et vesentlig ressursbehov til Digital fornying i perioden 2016-2019. Det 
vil fram mot behandling av økonomisk langtidsplan 2016-2019 i juni arbeides med prioriteringer 
innen Digital fornying for å balansere investeringene i Digital fornying mot øvrige 
investeringsbehov i regionen.  
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Tjenestepris Sykehuspartner HF 

Investeringer i den regionale IKT- porteføljen skjer i regi av Helse Sør-Øst RHF. Løsningene 
overføres til Sykehuspartner HF når de er ferdigstilt og finansieres ved at helseforetakene betaler 
for avskrivnings- og driftskostnadene gjennom en tjenestepris. Økte investeringer vil derfor 
innebære økte tjenestepriser. I tillegg kommer økte opplæringskostnader, tilretteleggingskostnader 
mv lokalt. De tjenesteprisene som settes fra Sykehuspartner HF er derfor viktige parametere for 
helseforetakene å innarbeide i sine resultatanalyser. 
 

Nasjonal IKT HF 

Nasjonal IKT HF er etablert for å ivareta strategisk samarbeid og samordning på IKT- området i 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Det er foreløpig usikkert hvilke konsekvenser arbeidet i Nasjonal IKT HF vil få videre i 
utforming og gjennomføring av regionale IKT- strategier, herunder programmene knyttet til 
Digital fornying. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
I denne saken inviteres styret til å gi føringer som helseforetakene skal legge til grunn når de 
utarbeider innspill til den regionale økonomiske langtidsplanen som skal behandles av styret i juni 
Saken omhandler derfor sentrale premisser for de lokale planprosessene knyttet opp mot de 
økonomiske langtidsplanene i helseforetakene. 
 
På nasjonalt nivå vil økonomiplanperioden kjennetegnes av bl.a.: 

 Fortsatt fokus på tilgjengelighet i form av ventetider og fristbrudd. 

 Fortsatt krav fra eier om større, årlig aktivitetsvekst innen psykisk helsevern og TSB enn 
innen somatikk. Dette kravet gjelder for regionen som helhet, og kan vanskelig fremsettes 
overfor de enkelte helseforetakene. Det er imidlertid viktig at det fremheves som en 
forutsetning at alle bidrar til at dette målet nås i plansammenheng. 

 Fritt behandlingsvalg, som vil bli innført i 2015. 

 Utvidede pasientrettigheter, både i form av lov og nye nasjonale ordninger.  

 Samhandlingsreformen: utbygging av øyeblikkelig hjelp-tilbud i kommunene skal være 
sluttført i 2015. Der det oppstår utydelige grenser mellom helseforetakenes og 
kommunenes ansvar, må ansvaret for ulike aktiviteter avklares mellom partene og 
avtalefestes. 

 Nasjonal helse- og sykehusplan som legges frem høsten 2015. 
 

På regionalt nivå vil oppfølging av struktur- og kapasitetsvurderinger, herunder oppfølging av 
SINTEF- rapporten kunne medføre strukturelle endringer i opptaksområder, endringer i 
oppgave- og funksjonsfordelinger mv. Det er imidlertid ikke innarbeidet slike endringer i de 
premissene som helseforetakene skal legge til grunn i sine økonomiske langtidsplaner 
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Foretaksgruppen Helse Sør-Øst har nå samlet sett en drift som er i økonomisk balanse, men det 
genereres ikke tilstrekkelig med positive resultater for å underbygge det investeringsnivået som 
anses nødvendig. Det er påvist et betydelig potensial for mer effektiv drift bl.a. ved læring og 
sammenligning på tvers av sykehusområder og også innad i samme helseforetak. Det er 
nødvendig at disse mulighetene utnyttes bedre for å bidra til å skape økt økonomisk 
handlingsrom. Det bør i løpet av planperioden legges opp til å oppnå årlige økonomiske 
resultater på minst 2 % av totale inntekter.  
 
Det forventes ikke netto økt ressurstilførsel til spesialisthelsetjenesten i økonomiplanperioden ut 
over finansiering i takt med befolkningsveksten, slik at tilpasning må skje innen gitte rammer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Ingen 

 
Utrykte vedlegg: 

 Ingen 
 


