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 Formål 

Dette dokumentet vil belyse og utdype enkelte av de forholdene som er omtalt i saksfremstillingen 
knyttet til sak 052-2018 Økonomisk langtidsplan 2019-2022. 

 ISF - aktivitet   

I planforutsetningene for økonomisk langtidsplan, styresak 022-2018, ble det lagt til grunn at 
foretaksgruppen samlet skulle fremvise en generell vekst i pasientbehandlingen i 2019 på i 
overkant av 2 %. Denne veksten tilsvarer om lag forutsetningen i statsbudsjettene de senere årene 
og omfatter alle tjenesteområdene. Det ble videre lagt til grunn en vekst i all ISF- finansiert 
aktivitet på om lag 7% i planperioden. 

Alle estimater for 2018 er i henhold til helseforetakenes mars- rapportering. Endringstall fra 2018 

til 2019 er basert på helseforetakenes mars-estimater. 

Foretaksgruppens planer for ISF- finansiert aktivitet vises i tabell 1. Tallene inkluderer de private 
ideelle sykehusene og Helse Sør-Øst RHF sine kjøp fra private aktører: 

 
Tabell 1. ISF- aktivitet 

ISF- aktivitet er forutsatt økt med om lag 7% i planperioden. Innen somatikk omfatter ISF-
aktivitet alle omsorgsnivåer, inklusive ISF- poeng knyttet til pasientadministrerte legemidler, dvs.  
«sørge for»-ansvaret.  

Innen psykisk helsevern og TSB er det kun poliklinisk aktivitet som omfattes av ISF- ordningen.  

For somatikk viser tabell 2 helseforetakenes og sykehusenes innspill til økonomisk langtidsplan 
når det gjelder ISF- poeng. Tallene er inklusive legemidler: 

 
Tabell 2. ISF- aktivitet somatikk 

2019 2020 2021 2022

¤ somatikk 880 853        895 073         910 300         925 399        939 814       1,6 % 6,7 %

¤ psykisk helsevern voksne 129 807        133 493         136 134         138 833        141 556       2,8 % 9,1 %

¤ psykisk helsevern barn og unge 135 349        138 094         141 071         144 122        147 184       2,0 % 8,7 %

¤ TSB 34 074          34 205           34 869           35 551          36 226         0,4 % 6,3 %

Endring 

2018- 2022

Økonomisk langtidsplan
Endring 

2018-2019Antall ISF- poeng HSØ- pasienter Est. 2018

2019 2020 2021 2022

Akershus universitetssykehus 94 766          99 290           114 740         117 697        119 426       121 093    15,6 % 22,0 %

Oslo universitetssykehus 222 144        224 188         229 873         234 154        238 536       243 024    2,5 % 8,4 %

Sunnaas sykehus 5 436            5 813              5 880             5 910             5 931           5 954         1,2 % 2,4 %

Sykehuset i Vestfold 59 102          62 824           63 528           64 428          65 325         66 132      1,1 % 5,3 %

Sykehuset Innlandet 105 660        109 518         95 345           95 770          97 081         98 409      -12,9 % -10,1 %

Sykehuset Telemark 42 960          45 399           45 400           45 900          46 400         46 900      0,0 % 3,3 %

Sykehuset Østfold 66 692          71 622           73 410           74 531          75 670         76 469      2,5 % 6,8 %

Sørlandet sykehus 76 820          79 909           81 217           82 631          84 062         85 459      1,6 % 6,9 %

Vestre Viken 110 795        115 669         117 804         120 152        122 520       124 832    1,8 % 7,9 %

Private, ideelle sykehus 56 648          57 782           58 870           60 120          61 442         62 532      1,9 % 8,2 %

Helse Sør-Øst RHF, kjøp fra private 10 208          8 839              9 007             9 007             9 007           9 007         1,9 % 1,9 %

I alt 851 231        880 853         895 074         910 300        925 400       939 811    1,6 % 6,7 %

2017
Estimat 

2018

Økonomiplan

ISF- poeng somatikk
% endring 

2018-2022

% endring 

2018-2019
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De store endringstallene for Akershus universitetssykehus og Sykehuset Innlandet over 
økonomiplanperioden skyldes overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenester mellom 
sykehusområdene. Fra 2018/2019 overføres spesialisthelsetjenesteansvaret for Vestby kommune 
fra Akershus universitetssykehus til Sykehuset Østfold, og fra 2019 overføres ansvaret for 
Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus. 

 Aktivitet – døgn og poliklinikk 

Tabell 3 viser årlig endring innen døgnbehandling og poliklinisk aktivitet innen somatikk, psykisk 
helsevern og TSB: 

 

Tabell 3. Døgnbehandling og poliklinisk aktivitet 

Selv om poliklinikk årlig vokser mer enn somatikk innen psykisk helsevern, dels også innen TSB, 
og dermed bidrar til å innfri prioriteringsregelen, øker fortsatt døgnbehandlingen mest innen 
somatikken.  

 Prioriteringsregelen 

4.1. Aktivitet 

Tabell 4 under viser endringsbildet i økonomiplanperioden ved å legge aktivitetsbudsjettene (B 
2018) for 2018 og årsestimat 2018 (E2018) per mars til grunn: 

 

Tabell 4. Prioriteringsregelen, budsjett og estimat 2018 til 2022 

2019 2020 2021 2022

Somatikk

Antall liggedøgn døgnbehandling 0,3 % 0,5 % 1,1 % 1,1 % 1,1 %

Antall polikliniske konsultasjoner 2,2 % 1,5 % 1,8 % 1,8 % 1,7 %

Psykisk helsevern voksne

Antall liggedøgn døgnbehandling -4,3 % -0,9 % -0,2 % 0,3 % -0,2 %

Antall polikliniske konsultasjoner 7,9 % 6,1 % 1,9 % 2,0 % 1,9 %

Psykisk helsevern barn og unge

Antall liggedøgn døgnbehandling -1,4 % 0,8 % -0,1 % -3,5 % 0,4 %

Antall polikliniske konsultasjoner 3,5 % 1,7 % 2,1 % 2,1 % 2,1 %

TSB

Antall liggedøgn døgnbehandling 0,8 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %

Antall polikliniske konsultasjoner -1,3 % 1,6 % 1,8 % 1,8 % 1,8 %

Prosentvis endring fra året før

Estimat 

2018

Økonomiplan

B 2018  E 2018 B 2018-2019 E 2018-2019 2020 2021 2022

Somatikk 2,4 % 2,2 % 1,3 % 1,5 % 1,8 % 1,8 % 1,7 %

Psykisk helsevern voksne 6,9 % 7,9 % 7,1 % 6,1 % 1,9 % 2,0 % 1,9 %

Psykisk helsevern barn og unge 5,8 % 3,5 % -0,6 % 1,7 % 2,1 % 2,1 % 2,1 %

TSB 3,4 % -1,3 % -2,9 % 1,6 % 1,8 % 1,8 % 1,8 %

Vekst fra 2017 til  Økonomisk langtidsplan

Ant.polikliniske konsultasjoner, årlig 

vekst



 

 

Tabellen viser at prioriteringsregelen er innfridd i 2018 ved å legge budsjettert aktivitet til grunn i 
sammenligningen med faktiske 2017-tall, mens regelen ikke er innfridd ved å legge estimatene per 
mars 2018 til grunn. I vurderingene inn mot økonomisk langtidsplan 2019-2022 er det 
helseforetakenes styrevedtatte aktivitetsbudsjetter for 2018 som er utgangspunktet for beregning 
av endringsprosenten fra 2018 til 2019. Det framgår av tabellen at det er manglende måloppnåelse 
i 2019 både innen psykisk helsevern for barn og unge og for TSB. 

Det vil bli stilt krav til alle helseforetakene og sykehusene der det er relevant at denne regelen skal 
innfris i 2019. 

Tallene i tabell 4 omfatter ikke poliklinisk aktivitet foretatt av private avtalespesialister. 

Akkumulert vekst i antall polikliniske konsultasjoner innen disse tjenesteområdene fra 2017 og ut 
økonomiplanperioden kan illustreres som i figur 1 under:  

 

Fig 1. Akkumulert vekst i antall polikliniske konsultasjoner 

Aktivitetsbudsjettene for de enkelte helseforetak og sykehus er utarbeidet ut fra lokale forhold og 
analyser, vurderinger av behov ut fra demografiske forhold, befolkningsutvikling i eget 
opptaksområde, status knyttet til ventetider og fristbrudd, samt øvrige forhold innenfor de ulike 
tjenesteområdene. Det påpekes blant annet at økt ramme til pasientbehandling innen psykisk 
helsevern og TSB også styrker aktiviteter som ikke gir målbar aktivitetsvekst, herunder samarbeid 
med kommuner og økt ambulant virksomhet. 

Det er en klar forutsetning for budsjetteringen i økonomisk langtidsplan at antall polikliniske 
konsultasjoner, slik dette måles, skal vise større vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen 
somatikk. 

4.2. Kostnader 

Som en del av prioriteringsregelen skal kostnadsveksten innen psykisk helsevern og TSB være 
høyere enn innen somatikk. Det er presisert fra Helse- og omsorgsdepartementet at 
kostnadsutviklingen innen de enkelte tjenesteområdene skal måles eksklusive kostnader til 
avskrivninger, legemidler og pensjon. 

Tabell 5 viser fordelingen av kostnader i 2018 (estimat) og 2022 (økonomiplan) i henhold til 
departementets definisjon og inklusive tall for Helse Sør-Øst RHFs kjøp av helsetjenester fra 
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private tilbydere. Tallene inkluderer ikke de private sykehusene, da disse kun rapporterer på 
aktivitet. Tall i hele 2018-kroner: 

Tabell 5. Kostnader per. tjenesteområde.  

Veksten i kostnadene innen psykisk helsevern er i perioden høyere enn innen somatikken fra og 
med 2019 og ut økonomiplanperioden, mens kostnadene innen TSB vokser om lag som, men 
noe mindre enn, innen somatikken.  

 Personalområdet 

5.1. Bemanningsplaner 

I oppdrags- og bestillingsdokumentene for 2018 er det satt krav til helseforetakene om at det må 
arbeides systematisk med strategisk bemannings- og kompetanseplanlegging, gjennom målrettet 
å arbeide med å utdanne, rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere. 

Dette oppdraget bekreftes av styrets vedtak i sak 022-2018: 

Det skal gjennomføres egne analyser av bemanningsbehov innen aktuelle fagområder som knyttes til egne 

utviklingsplaner og analysene må følges opp av tiltak i perioden som bidrar til å sikre at utdanning og kompetanse 

er i samsvar med helseforetakets behov 

Helseforetakene har i varierende grad gjennomført slike analyser. I avsnitt 13 er det gjengitt 
helseforetakenes innspill knyttet til dette punktet. 

5.2. Månedsverk per tjenesteområde 

Tabell 6 under viser at bemanningsutviklingen relativt sett innen de enkelte tjenesteområdene er 
nokså stabil i perioden. Tabellens betegnelse «Andre» omfatter prehospitale tjenester og 
administrasjon.  

 
Tabell 6.Bemanning-andel per tjenesteområde 

2019 2020 2021 2022

Somatikk 45 109 879  45 221 204   45 367 238   45 431 275  45 652 540 0,2 % 1,2 %

Psykisk helsevern voksne 9 540 022    9 657 429      9 701 344     9 749 653     9 831 560   1,2 % 3,1 %

Psykisk helsevern barn og unge 2 176 682    2 207 397      2 218 154     2 229 295     2 250 850   1,4 % 3,4 %

TSB 2 668 939    2 676 875      2 682 157     2 686 098     2 697 521   0,3 % 1,1 %

I alt 59 495 522  59 762 905   59 968 893   60 096 321  60 432 471 0,4 % 1,6 %

Sum kostnader pr. tjenesteområde B 2018

Økonomiplan
% vekst 

2018-19

%vekst 

2018-22

Antall månedsverk, andel per 

tjenesteområde Est. 2018 2019 2020 2021 2022

Somatikk 69,1 % 68,9 % 68,8 % 68,7 % 68,8 %

Psykisk helsevern for voksne 15,2 % 15,1 % 15,1 % 15,1 % 15,1 %

Psykisk helsevern barn og inge 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,9 %

TSB 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 %

Andre 8,5 % 8,9 % 8,9 % 9,0 % 8,9 %

I alt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %



 

 

Nedgang i andelen somatiske månedsverk i perioden med en samtidig aktivitetsvekst er et uttrykk 
for at det legges opp til økt produktivitet innen tjenesteområdet. 

5.3. Lønnskostnader 

Lønnskostnadenes andel av de samlede driftskostnader viser en svak nedadgående tendens og er 
forventet å være under 50% fra 2021. Dette er et resultat av den planlagte bemanningsnedgangen, 
jf. tabell 7: 

Tabell 7. Lønnskostnader, 1000 2018-kroner 

Flere av helseforetakene uttrykker en ambisjon om å erstatte variabel lønn med fast lønn. Samlet 
for foretaksgruppen viser oversikt over fast og variabel lønn følgende: 

 

Tabell 8. Fast og variabel lønn 

Figur 2 viser forholdet mellom lønnskostnader i alt (ekskl. pensjonskostnader) og kostnader til 
innleid arbeidskraft i perioden 

: 

Fig 2. Lønn og innleie 

Det er imidlertid anført fra flere helseforetak at en reduksjon i antall fast ansatte vil medføre en 
risiko for økt bruk av variabel lønn i og med at aktiviteten er forutsatt økt. 

  

2019 2020 2021 2022

Lønnskostnader ekskl. pensjon 40 059       41 589       41 577         41 539       41 479      41 466       0,0 % -0,3 %

Sum driftskostnader 77 992       80 095       81 273         82 495       83 652      84 680       1,5 % 5,7 %

Andel lønnskostnader av sum 

driftskostnader 51,4 % 51,9 % 51,2 % 50,4 % 49,6 % 49,0 %

% endring 

2018-2022

% endring 

2018-2019

Estimat 

2018Lønnskostnader 2017

Økonomisk langtidsplan

2019 2020 2021 2022

Lønn til fast ansatte 33 844         35 329       35 327       35 282       35 212      35 209      0,0 % -0,3 %

Overtid og ekstrahjelp 2 798           2 600         2 443        2 435         2 432        2 433        -6,0 % -6,4 %

Innleid arbeidskraft 503              425            356           355           353          353          -16,2 % -16,9 %

2017

% endring 

2018-2022

Estimat 

2018

% endring 

2018-2019Lønn
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5.4. Spesialistutdanning for leger 

Flere av helseforetakene anfører at det nye utdanningsløpet for leger i spesialisering (LiS) vil 
kunne påvirke negativt de mål om økt aktivitet/produktivitet helseforetakene har satt seg for å 
nå ønsket resultat. Dette skyldes dels at leger under spesialistutdanning vil bidra mindre i 
pasientbehandlingen enn tidligere, dels at overlegenes kapasitet bindes mer opp til fagrettet 
opplæring og veiledning. 

Oppfølging av dette forholdet vil kreve økt ledelsesmessig oppmerksomhet.   

 Legemidler 

I de siste års statsbudsjetter er det finansielle ansvaret for stadig flere, dyre pasientadministrerte 
legemidler overført fra folketrygden til de regionale helseforetakene.  

Selv om kostnadene til disse legemidler utgjør store beløp for helseforetakene og forventes økt i 
perioden, følger det også med finansiering, både i form av basisfinansiering og ISF. Dette 
innebærer at resultateffekten for foretaksgruppen samlet blir begrenset.  

Basisdelen av finansieringen til disse legemidlene fordeles etter nasjonal inntektsmodell. 
Forbruket av flere av legemidlene, bla. HIV- legemidler, fordeler seg imidlertid på en annen måte 
enn Magnussen –kriteriene, noe som gir en kostnadsmessig skjevhet mellom regionene. 

Det vises bla. til omtale i styresak 105- 2017 Budsjett 2018 - Fordeling av midler til drift og investering og 
til styresak 022-2018 Økonomisk langtidsplan 2019-2022 - Planforutsetninger 

 Tjenestepriser fra Sykehuspartner 

Sykehuspartner finansieres i hovedsak ved fakturering av tjenestepriser til de øvrige 
helseforetakene i foretaksgruppen. Grunnlaget for IKT-tjenesteprisene er kostnadene i 
Sykehuspartner, som blant annet påvirkes av investeringsnivået til de regionale IKT-prosjektene, 
jf. punkt 18 under. 

Sykehuspartner arbeider nå med å endre prisingen på sine tjenester slik at en større andel av 
kostnadene kan henføres direkte til den enkelte kundetjeneste. Det er forutsatt at endringen skal 
iverksettes fra og med 2019. Eventuelle endringer i tjenesteprismodellene og time- og enhetspriser 
i Sykehuspartner skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. 

Helseforetakene har innarbeidet en vekst i tjenesteprisene fra Sykehuspartner på om lag 450 
millioner kroner eller 12,4% fra 2019 til 2022, i faste 2018- kroner.  

Som i tidligere økonomiske langtidsplaner uttrykker flere av helseforetakene at økte tjenestepriser 
fra Sykehuspartner utgjør en risiko for ikke å oppnå forventet resultatmål. 

 Produktivitet somatikk 

ISF- produktivitet måler samlet antall ISF- poeng produsert i helseforetakene i forhold til antall 
månedsverk. ISF-tallene omfatter derfor også behandling av pasienter fra andre helseregioner ved 
sykehus i Helse Sør-Øst. 



 

 

Tabell 9 viser planlagt produktivitetsutvikling i perioden og forutsatt årlig vekst:  

 

Tabell 9.  ISF- produktivitet somatikk 

Oslo universitetssykehus fremviser en lav ISF- produktivitet sammenholdt med øvrige 
helseforetak. Dette har sammenheng med at Oslo universitetssykehus er tillagt en rekke regionale 
og nasjonale funksjoner som i gjennomsnitt er mer ressurskrevende enn øvrig pasientbehandling. 

Som følge av pasientsammensetning og mangelfull ISF- gruppering innenfor rehabiliteringsfeltet 

fremviser også Sunnaas sykehus lave produktivitetstall. 

I tabell 10 er det derfor presentert tall for foretaksgruppen med og uten disse helseforetakene:  

 

Tabell 10. Produktivitetsutvikling  

Som tabellen viser er det betydelige forskjeller mellom helseforetakene, både når det gjelder nivå 
og utvikling i ISF- produktiviteten. Denne ulikheten og utviklingsbildet på helseforetaksnivå er 
om lag som i tidligere økonomiske langtidsplaner og representerer et potensial for 
resultatforbedring. Det legges opp til 2,1% produktivitetsvekst fra 2018 til 2019 og 7,7% fra 2018 
til 2022. I forrige økonomiske langtidsplan ble det lagt opp til en produktivitetsvekst på 7,1% fra 
2017-2021. 

  

2019 2020 2021 2022

ISF- poeng somatikk, 

alle pasienter* 768 620        791 918      804 587     817 248     829 766    842 001    

Antall månedsverk somatikk 42 013         42 035       41 832       41 646       41 500      41 486      

ISF- produktivitet 1,52             1,57           1,60          1,64          1,67         1,69         

Årlig produktivitetsvekst 1,4 % 3,0 % 2,1 % 2,0 % 1,9 % 1,5 %

* eksklusive legemidler

2017

Økonomisk langtidsplan

ISF- produktivitet

Estimat 

2018

2019 2020 2021 2022

Akershus universitetssykehus HF 1,64           1,68           1,74            1,77           1,79          1,80           3,7 % 7,6 %

Oslo universitetssykehus HF 1,27           1,29           1,32            1,34           1,37          1,39           2,7 % 7,8 %

Sunnaas Sykehus HF 0,92           0,95           0,95            0,96           0,96          0,96           0,4 % 1,6 %

Sykehuset i Vestfold HF 1,73           1,84           1,88            1,91           1,95          1,97           2,0 % 7,2 %

Sykehuset Innlandet HF 1,73           1,79           1,77            1,81           1,86          1,90           -0,9 % 6,5 %

Sykehuset Telemark HF 1,61           1,71           1,76            1,82           1,86          1,88           2,7 % 9,5 %

Sykehuset Østfold HF 1,60           1,69           1,72            1,75           1,78          1,80           1,7 % 6,4 %

Sørlandet sykehus HF 1,59           1,64           1,68            1,72           1,76          1,80           2,4 % 10,0 %

Vestre Viken HF 1,82           1,87           1,92            1,98           2,03          2,07           2,9 % 10,7 %

Foretaksgruppen i alt 1,52           1,57           1,60            1,64           1,67          1,69           2,1 % 7,7 %
Foretaksgruppen uten OUS og 

SUN 1,69           1,75           1,78            1,82           1,86          1,89           2,0 % 8,1 %

Endring 

2018-22Produktivitetsutvikling 2017

Estimat 

2018

Økonomisk langtidsplan Endring 

2018-19
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 Aktivitet og bemanning - psykisk helsevern og TSB 

Forventet produktivitetsutvikling innen psykisk helsevern og TSB kan fremstilles grafisk ved å se 
på aktivitetsutvikling sammenholdt med bemanningsutviklingen, jf. figurene 3-5 under: 

 

 

Fig. 3. Aktivitets- og bemanningsutvikling psykisk helsevern for voksne 

Figur 3 viser at det siden 2015 har skjedd en reduksjon i antall månedsverk innen psykisk 

helsevern for voksne. Aktiviteten er økende og samlet sett legges det opp til økt produktivitet 

innen dette tjenesteområdet. 

 

 

Fig. 4. Aktivitets- og bemanningsutvikling psykisk helsevern barn og unge 

Figur 4 viser en stabil bemanningsutvikling innen psykisk helsevern for barn og unge fra 2018 og 

ut økonomiplanperioden. Aktiviteten er svakt økende i perioden, slik at det legges opp til økt 

produktivitet. 
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Fig.5. Aktivitets- og bemanningsutvikling TSB 

Figur 5 viser en stabil bemanningsutvikling innen TSB fra 2018 og ut økonomiplanperioden. 

Aktiviteten samlet viser en svak økende tendens i perioden og en produktivitetsutvikling som er 

om lag uendret fra 2018. 

 Resultatutvikling 

Innspillene fra helseforetakene viser at det legges opp til følgende resultatutvikling i perioden. 
Tall i tusen 2018- kroner: 

 

Tabell 11. Resultatutvikling 

De senere årene er det det regionale helseforetaket som i hovedsak har generert det store, positive 
resultatet for foretaksgruppen samlet. 

 Resultatgrad 

Resultatgrad benyttes ofte som mål på kostnadseffektivitet og lønnsomhet og er forholdet mellom 
økonomisk resultat og sum driftsinntekter. I styresak 022 - 2018 tas det til orde for et mål om en 
resultatgrad på 2,5% mot slutten av økonomiplanperioden for å styrke foretaksgruppens 
økonomiske handlingsrom. 

 1 860

 1 880

 1 900

 1 920

 1 940

 1 960

 1 980

 2 000

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

F 2015 F 2016 F 2017 E 2018 ØLP 2019 ØLP 2020 ØLP 2021 ØLP 2022

Polikliniske konsultasjoner Liggedøgn Månedsverk TSB

2019 2020 2021 2022

Akershus universitetssykehus HF 10 268         161 411      125 000     150 000     175 000    200 000    

Oslo universitetssykehus HF 281 459        175 000      131 000     350 000     340 000    440 000    

Sunnaas Sykehus HF 36 677         17 000       14 000       7 000         4 000        -               

Sykehusapotekene HF 38 323         3 900         1 000        3 000         4 000        8 000        

Sykehuspartner HF -373 913       40 000       -119 000    45 000       45 000      45 000      

Sykehuset i Vestfold HF 94 773         120 000      105 000     100 000     0              0              

Sykehuset Innlandet HF 59 719         50 000       -117 000    -88 000      -31 000     61 000      

Sykehuset Telemark HF -12 933        -0              30 000       50 000       70 000      80 000      

Sykehuset Østfold HF -320 656       -210 000     -106 000    -78 000      -56 000     -30 000     

Sørlandet sykehus HF 121 892        75 000       85 000       90 000       95 000      100 000    

Vestre Viken HF 152 336        200 000      286 000     306 000     366 000    366 000    

Helse Sør-Øst RHF 927 855        200 000      265 000     240 000     220 000    220 000    

Helse Sør-Øst, foretaksgrupen 1 015 800     832 311      700 000     1 175 000  1 232 000 1 490 000 
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Estimat 

20182017
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Figur 6 under viser utviklingen i resultatgrad i henhold til helseforetakenes innspill til økonomisk 
langtidsplan. 

 

Fig. 6. Resultatgrad 

Figur 6 viser resultatgrad for alle helseforetakene, hvor innspillene samlet innebærer en 
resultatgrad på 1,7% i 2022. Som figuren viser, vil ikke foretaksgruppen samlet sett fremvise den 
ønskede resultatgraden i løpet av planperioden, selv om kurven er stigende fra 2019 og ut 
perioden. Dersom resultatbufferen i Helse Sør-Øst RHF ikke kommer til anvendelse, vil 
imidlertid resultatgraden øke til 2,4%, jf. tabell 12 under: 

 

Tabell 12 Resultatgrad 

Det er betydelige variasjoner i foretaksgruppen. Vestre Viken fremviser eksempelvis en 
resultatgrad i 2022 på 3,9% som foretaket med høyest resultatgrad. 
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Resultat (stolpe og venstre akse) og resultatgrad (linje og høyre akse)

2019 2020 2021 2022

Akershus universitetssykehus HF 0,1 % 1,8 % 1,3 % 1,5 % 1,8 % 2,0 %

Oslo universitetssykehus HF 1,2 % 0,8 % 0,6 % 1,5 % 1,4 % 1,8 %

Sunnaas Sykehus HF 6,3 % 2,9 % 2,4 % 1,2 % 0,7 % 0,0 %

Sykehusapotekene HF 1,1 % 0,5 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,2 %

Sykehuspartner -9,3 % 0,2 % -2,6 % 0,9 % 0,9 % 0,9 %

Sykehuset i Vestfold HF 2,0 % 2,4 % 2,1 % 2,0 % 0,0 % 0,0 %

Sykehuset Innlandet HF 0,7 % 0,0 % -1,5 % -1,2 % -0,4 % 0,8 %

Sykehuset Telemark HF -0,4 % 0,0 % 0,8 % 1,4 % 1,9 % 2,2 %

Sykehuset Østfold HF -5,7 % -3,5 % -1,7 % -1,3 % -0,9 % -0,5 %

Sørlandet sykehus HF 1,9 % 1,1 % 1,3 % 1,4 % 1,4 % 1,5 %

Vestre Viken HF 1,8 % 2,2 % 3,2 % 3,4 % 4,0 % 3,9 %

Helse Sør-Øst RHF 8,0 % 1,6 % 2,2 % 1,9 % 1,7 % 1,7 %

Helse Sør-Øst, foretaksgrupen 1,3 % 0,8 % 0,9 % 1,4 % 1,4 % 1,7 %

Resultatgrad inkl. RHF- buffer 1,2 % 1,5 % 2,1 % 2,2 % 2,4 %

Resultatgrad 2017

Estimat 

2018

Økonomisk langtidsplan



 

 

 Driftsresultat før avskrivninger 

Erfaring fra gjennomførte byggeprosjekter viser at det er krevende for helseforetak å oppnå 
resultater som tilfredsstiller krav til økonomisk bæreevne for helseforetaket. Dette fordi det 

- tar tid å realisere nødvendige resultater 
- er krevende å realisere positive økonomiske effekter som er direkte knyttet til 

prosjektene 

Det må derfor stilles krav til helseforetakene at de opprettholder eller bedrer resultatene i 
forkant av byggeprosjekter slik at de kan håndtere økte kapitalkostnader etter ferdigstillelse av 
prosjektene. Slike krav må detaljeres ut tidlig i planleggingsprosessene og følges opp løpende. 
Nullresultat eller mindre positive resultater vil ikke nødvendigvis være tilstrekkelig, da 
helseforetak ofte har lave avskrivningskostnader før store byggeprosjekter 
 
Et mål på evnen til å håndtere kapital gjennom underliggende drift er parameteren driftsresultat 
før avskrivning i forhold til sum driftsinntekter. Utviklingen for foretaksgruppen samlet vises i 
figur 7 under. Hva som er tilstrekkelig størrelse på denne parameteren kan variere for ulike 
byggeprosjekter bla annet som følge av størrelse på investeringen. 
 
Foretaksspesifikk utvikling i økonomiplanperioden er vist under punkt 13. 

 

Figur.7. Driftsresultat før avskrivninger 

 Nærmere om de enkelte helseforetakene 

I dette avsnittet gis en kort presentasjon av hvert helseforetak med utviklingen over tid i enkelte 
økonomiske parametere, helseforetakenes egne kommentarer av det økonomiske 
utfordringsbildet og arbeidet med tilgjengelighet og med bemanningsbehov for å sikre 
utdanning og kompetanse. I tillegg er det gitt en omtale av pågående/planlagte 
investeringsprosjekter med regional finansiering. 
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13.1. Akershus universitetssykehus HF 

 

 

 Tabell 13. Akershus universitetssykehus 

Akershus universitetssykehus anfører 

 Økonomi 

Foreløpige framskrivninger viser et årlig omstillingskrav gradvis økende fra 0,4% i 2019 til 0,9% i 2021. 
Korrigert for forventet gevinst av salg vil omstillingsbehovet i 2022 være på 0,5%. Gitt en årlig aktivitetsvekst på 
ca. 1,5% vurderes et årlig omstillingsuttak i størrelsesorden 1-1,5% av påvirkbare kostnader årlig, å være et 
realistisk, men krevende målbilde. En vesentlig andel av dette omstillingsmålet forventes realisert gjennom økt 
produktivitet, dvs. en vekst i aktiviteten parallelt med en langt lavere vekst på kostnadssiden.  

 Tilgjengelighet og ventetider 

Ventetider og fristbrudd monitoreres kontinuerlig ved hjelp av rapporter fra DIPS og applikasjoner som oppdateres 
daglig i Qliklis. I tillegg til lokale ressurser i klinikken er det også dedikerte stabsressurser som følger opp dette 
tett og bistår avdelinger som har lang ventetid og mange fristbrudd.  

 Tiltak knyttet til vurdering av bemanningsbehov for å sikre utdanning og 
kompetanse 

Akershus universitetssykehus forutsetter å håndtere Kongsvinger med overført bemanning. 

Investeringer 

Idéfasen for nybygg for sykehuspsykiatrien, utarbeidet i 2013, ble oversendt Helse Sør-Øst RHF 
i september 2017. Prosjektet må sees i sammenheng med utviklingsplanarbeidet for Akershus 
universitetssykehus HF, som ble godkjent av Helse Sør-Øst RHF i 2017. Idéfasen viser to 
alternativ i tre byggetrinn og med samlet investeringsramme på ca. 540 millioner kroner, med 
gjennomføring av 1. byggetrinn (ca. 240 millioner kroner) i perioden 2019-2021 og øvrige 
byggetrinn etter 2024. 

Søknaden om videreføring til konseptfase behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018, 
jf. sak 054-2018.  

 

2019 2020 2021 2022

Resultat, 1000 kr. 10 268       161 411    125 000        150 000       175 000    200 000          23,9 %

ISF- poeng somatikk, sørge 

for 94 766       99 290      114 740        117 697       119 426    121 093          22,0 %

Ant. månedsverk 6 655         6 737        7 366             7 447            7 508         7 569               12,3 %

ISF- produktivitet 1,64           1,68          1,74               1,77              1,79           1,80                 7,1 %

Driftsres. før avskrivninger 4,4 % 7,7 % 4,7 % 5,0 % 5,2 % 5,4 %

Akershus 

universitetssykehus 2017 Est. 2018

Økonomisk langtidsplan Endring 

2018-2022



 

 

13.2. Oslo universitetssykehus HF 

 

 

Tabell 14. Oslo universitetssykehus 

Oslo universitetssykehus anfører: 

 Økonomi 

Sparing i forkant av store investeringer gir flere fordeler. Det er nødvendig for å bygge opp foretakets egenfinansiering 
i fremtidige byggeprosjekter. Dette gjennomføres ved at foretaket benytter overskudd i planperioden og ikke 
basisfordringen hos Helse Sør-Øst RHF som økes med om lag 1 mrd. fram til 2022. Et positivt resultat fra 
driften i forkant av innslagstidspunkt for økonomiske effekter av nye sykehusbygg vil også gi foretaket økonomisk 
bæreevne for økte kapitalkostnader når nye bygg tas i bruk.  

Styret ved Oslo universitetssykehus vedtok i behandlingen av ØLP 2018 – 2021 et resultatnivå for årene 2018 
-2021 slik: 

 

Det var i ØLP 2018 – 2021 forutsatt et resultatnivå på 300 mill. kr. for 2018. Resultatmålet ble redusert ved 
styrets behandling av budsjett 2018 til 175 mill. kr. Gjennomføringen av resultatnivå på 350 mill. kroner i 2019 
ville medført en betydelig reduksjon i antall årsverk og medført et krav til produktivitetsforbedring på i overkant 
av 4 % fra 2018 – 2019. Dette er urealistisk. Ved rullering av ØLP 2019 -2022 er resultatmålene for 
planperioden redusert som følge av nullvekst i rammer fra eier fra 2018 - 2019 og store kostnadspådrag knyttet 
til IKT, medikamenter m.v. slik: 

 

For å gjennomføre en resultatutvikling som vist i tabellen over må arbeidsproduktiviteten økes med om lag 1,7 % 
hvert år frem mot 2022 innenfor både psykisk helse og rus og somatikk.  Kravet til forbedret arbeidsproduktivitet 
ved en resultatutvikling som vist i tabellen over er om lag på samme nivå som ved forrige rullering av ØLP. I tillegg 
vil resultatrisiko for 2018 kunne medføre ytterligere krav. Konsekvensen av et justert resultatnivå som vist i 
tabellen over er at kontantbidraget fra driften til investeringer er redusert med 650 MNOK for årene 2019 -2021, 
sammenlignet med forrige rullering av ØLP. Dette medfører at foretaket må redusere investeringspådraget 
tilsvarende eller i større grad benytte finansiell leasing ved finansiering av investeringer. Det legges opp til å realisere 

2019 2020 2021 2022

Resultat 281 459     175 000    131 000        350 000       340 000    440 000          151,4 %

ISF- poeng somatikk, sørge 

for 222 144     224 188    229 873        234 154       238 536    243 024          8,2 %

Ant. månedsverk 18 890       18 943      19 020           19 029         19 041       19 082            0,7 %

ISF- produktivitet 1,27           1,29          1,32               1,34              1,37           1,39                 7,8 %

Driftsres. før avskrivninger 5,1 % 5,3 % 4,6 % 5,5 % 5,4 % 6,1 %

Oslo universitetssykehus 2017 Est. 2018

Økonomisk langtidsplan Endring 

2018-2022

Driftsresultat ØLP 2018 -2019              

(mill kr)

Budsjett 

2018 2019 2020 2021

Resultatmål (ekskl. salg av eiendom) 175 350 400 400

Driftsresultat ØLP 2019 -2022              

(mill kr) 2019 2020 2021 2022

Resultatmål (ekskl. salg av eiendom) 100 150 250 350
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et resultatnivå som er høyere enn i dag gjennom planperioden 2019 -2022. Det er foreløpig lagt til grunn et resultat 
for 2022 på 350 mill. kroner. 

Det vil tross reduksjon i resultatnivå for planperioden fortsatt være høy risiko i forhold til gjennomføring av de 
effektiviseringskrav som denne ØLP rulleringen legger opp til. 

 Tilgjengelighet og ventetider 

Oppfølgingen av klinikkene og fagavdelingene har gitt gode resultater på disse områdene gjennom 2017. 
Gjennomsnittlig ventetid til avvikling i 2017 var 60 dager. Dette er en reduksjon på 7 dager sammenlignet med 
samme periode i 2016 (67dager). Antall fristbrudd av ventende pasienter per utgangen av desember var 95. Dette 
er 6 høyere enn rapportert på samme tidspunkt i 2016. Antall pasienter som har ventet 12 måneder eller mer per 
utgangen av desember var 14 mot 101 ved utgangen av samme periode i 2016. Vårt mål er at gjennomsnittlig 
ventetid til avvikling samlet er 50 dager i 2021.  

Oppfølgingen vil i planperioden fortsatt være basert på planleggingshorisont, fastlagte indikatorer og rapporter, slik 
at utviklingen kan følges nøye.  

 Ajourhold av venteliste med bakgrunn i føringer gitt i styrende dokumenter og brukerveiledninger. 

 Fortsatt fokus på redusert vurderingstid (ventetid starter ved mottattdato) 

 Implementering av Prioriteringsveilederne for å tilstrebe riktig fristfastsettelse 

 Innføre som rutine at tentativ dato, som skal settes i god til før frist starthelsehjelp, er styrende for hvilket 
tidspunkt helsehjelpen starter. 

 Opplæring til leger i riktig registrering av rettighetsopplysninger fra andre HF hvor ventetid slutt foreligger. 

 Internsertifisering av personell som har ansvar for ajourhold av venteliste og riktig registrering i DIPS. 

 Registrering av diagnosegrupper i DIPS for å lette prioritering på ventelisten og for å øke kunnskap om 
hvilke pasientgrupper som venter lengst, samt identifisere årsak til ventetid utover frist. 

 Overvåking og retting av feilregistreringer som slår ut som langtidsventende og fristbrudd. 
 

Det vil fremover være en like tett oppfølging av pasienter som er i et forløp, for å sikre at pasienter får innfridd den 
medisinske fristen som er satt, etter at retten til utredning eller behandling er innfridd.  

Bedre langtidsplanlegging skal sikre at timebøker er etablert minst 12 mnd frem i tid. Sykehuset jobber med 
forbedringsprosjekter som bedrer kvalitet og kapasitet og med oppgavedeling og samarbeid med andre sykehus og 
private spesialister. Gjennom et overgripende prosjekt for kapasitet de neste 5-8 årene vil vi sikre at vår kapasitet 
utvikles i tråd med behovet, blant annet gjennom god utnyttelse av alle arealer og en hensiktsmessig fordeling av 
oppgavene internt i sykehuset. Det er forventet en videre økning i behovet for poliklinikk og dagbehandling, og det 
vil kreve god utnyttelse av behandlingsrom, arealer og utstyr. 

 Tiltak knyttet til vurdering av bemanningsbehov for å sikre utdanning og 
kompetanse 

Det er forventet en dreining i kostnader innen bemanning fra innleie og dyr variabel lønn til fast lønn i planperioden. 
Det iverksettes tiltak for å redusere bruken og sentralisering av personalformidling er ett vesentlig premiss for å 
gjennomføre reduksjonene. Det vil være noe usikkerhet knyttet til effektuering av tiltaket ettersom innleiekostnaden 
i hovedsak vedrører spesialkompetanse. Dette må derfor også sees i sammenheng med rekruttering og opplæring av 
spesialsykepleiere.  



 

 

For gjennomføring av økt aktivitet vil det kunne være en utfordring å få tilgang til tilstrekkelig kvalifisert personell. 
Dette gjelder særskilt spesialsykepleiere inklusive operasjonssykepleiere. Årlige behovskartlegginger viser et behov 
for om lag 400 nye spesialsykepleiere innen først og fremst operasjon, intensiv, kreft, barn og nyfødtintensiv. 
Rekruttering til de fleste funksjoner på sykehuset skjer hovedsakelig gjennom utdanning. Betingelsene ved 
gjennomføring av videreutdanning til spesialsykepleiere ble betydelig bedret fra 2013, og denne ordningen er forutsatt 
videreført. Dette har økt antallet sykepleiere som søker seg til videre utdanning og spesialisering. Andre 
klinikkovergripende tiltak er Klinisk stige, obligatorisk lederutviklingsprogram, og eksterne og interne veilederkurs 
for de som veileder studenter. Oslo universitetssykehus HF har også en egen handlingsplan for rekruttering som 
definerer ulike tiltak som skal bidra til at OUS fremstår som en attraktiv og aktiv arbeidsgiver – gjennom blant 
annet karrieredager, ungdomsdager og lederopplæring innen rekruttering. 

Investeringer 

Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i styresak 072-2017 tilslutning til at arbeidet med utvikling av Oslo 
universitetssykehus HF ble videreført med oppstart konseptfase for Aker og Gaustad ved 
årsskiftet 2017/18. 

I samme møte ble konseptrapportene for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet (RAD) og ny 
regional sikkerhetsavdeling (RSA) godkjent, hhv. i styresak 071-2017 og 070-2017.   

Det ble utarbeidet et skisseprosjekt for nytt klinikkbygg på RAD høsten 2017, og prosjektet ble 
godkjent og fullfinansiert på statsbudsjettet for 2018, med en antatt prosjektkostnad på 2,9 
milliarder kroner, eksklusive universitetsarealer og IKT-investeringer. 

For RSA har arbeidet høsten 2017 vært konsentrert om å vurdere alternative utbyggingsløsninger 
på tomten.  Dette har medført en forbedret plassering og arbeidet har bekreftet at det er mulig å 
etablere etappe 2 på tomten.  Godkjent prosjektkostnad, inkl. tomt, men eks. IKT-investeringer, 
er 926 millioner kroner.  

For nærmere omtale av Aker/Gaustad-prosjektet vises det til styresak 053- 2018, til styret i Helse 
Sør-Øst RHF 14. juni 2018. 

I tillegg til ordinære løpende investeringer i foretaket er det etablert et investeringsprogram knyttet 
til lukking av tilsynsavvik innenfor brann og arbeidsmiljø, som det er gitt lånemidler til i 
statsbudsjettet for 2016, med et totalt lånetilsagn på 1,3 milliarder kroner. Dette 
prosjektprogrammet pågår og er i hovedsak planlagt ferdigstilt i 2019. 

Under behandlingen av statsbudsjettet for 2018 ble det vedtatt å bygge to protonsentre – ett i 
Oslo og ett i Bergen.  Sentret i Oslo, som er kostnadsberegnet til ca. 1,8 milliarder kroner, skal 
bygges først og stå ferdig i 2023.  Sentrene skal finansieres gjennom 30% statlig tilskudd, og 70% 
statlig lån.  Protonsentret skal bygges på Radiumhospitalet, tett på det det nye klinikkbygget, med 
en koordinert byggeprosess 
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13.3. Sunnaas sykehus HF 

 

 

Tabell 15. Sunnaas sykehus 

Sunnaas sykehus anfører:  

 Økonomi 

HSØ RHF forutsetter at Sunnaas sykehus HF skal øke aktiviteten uten tildeling av midler til aktivitetsvekst i 
planperioden 2019- 2022. I oppfølgingsmøte med HSØ RHF 1. mars og 4. april 2018, varslet foretaket at det 
ikke vil klare å finne og forankre tiltak som demmer opp for et så stort bortfall av inntekter før innlevering av 
ØLP nå i april. Foretaket har lagt inn en post med «ikke dokumentert årlig sparing» for planperioden 2019-
2022, på samme beløp som bortfall av midler til økt aktivitet, uten at tiltak p.t. kan beskrives eller er forankret. 
Det er da ingen resultateffekt i ØLP, men underliggende vil foretaket få store utfordringer dersom bortfall av midler 
til økt aktivitet blir en realitet også etter 2019. 

 

 Tilgjengelighet og ventetider 

Hoveddelen av pasienter med passert planlagt tid er knyttet til livslang oppfølging etter ryggmargsskade. Det er en 
kjent kapasitetsutfordringer knyttet til dette programmet og det er utarbeidet tiltaksplan for å øke kapasitet og 
justere tilbudet.  

Allerede iverksatte tiltak, for å holde ventetiden nede og redusere den, vil bli videreført i planperioden. 

 Tiltak knyttet til vurdering av bemanningsbehov for å sikre utdanning og 
kompetanse 

Som ledd i å utarbeide bemanningsanalyser ble det ultimo 2017 gjennomført en kompetansekartlegging i hele 
foretaket innen alle aktuelle fagområder. Det ble vurdert om hver kompetanse skulle beholde, erstattes med annen 
kompetanse eller avvikles i løpet av planperioden. Med utgangspunkt i denne kartleggingen er det gjort enkle 
simuleringer med tanke på framskriving av behov for kompetanse og eventuell kompetanseglidning;  

Framskrivninger synliggjør behov for digital og teknologisk kompetanse på ingeniørnivå innen området innovasjon 
og teknologiske intervensjoner.  

Framskrivninger synliggjør økt ressursbehov i forbindelse med innføring av ny spesialistutdanning for leger.  

2019 2020 2021 2022

Resultat 36 677       17 000      14 000           7 000            4 000         -                       -100 %

ISF- poeng somatikk, sørge 

for 5 436         5 813        5 880             5 910            5 931         5 954               2,4 %

Ant. månedsverk 561             559            563                563               563            563                  0,6 %

ISF- produktivitet 0,92           0,95          0,95               0,96              0,96           0,96                 1,1 %

Driftsres. før avskrivninger 9,8 % 8,9 % 6,0 % 5,5 % 5,4 % 8,6 %

Sunnaas sykehus 2017 Est. 2018

Økonomisk langtidsplan Endring 

2018-2022



 

 

Investeringer 

Sunnaas sykehus har utarbeidet idéfaserapport knyttet til byggetrinn 3. Utbyggingsprosjektet må 
vurderes i sammenheng med regional plan for rehabiliteringsfeltet med tanke på eventuelle 
endringer det kan medføre for kapasitetsbehov og dermed investeringsprosjektet. Det er tatt 
høyde for at det kan komme investeringer i byggeprosjekt 3 ved Sunnaas sykehus ved utløpet av 
økonomisk langtidsplan 2019-2022. 

 

13.4. Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

Tabell 16. Sykehuset i Vestfold 

Sykehuset i Vestfold anfører  

 Økonomi 

Sykehuset i Vestfold har de seneste årene hatt en bærekraftig økonomisk utvikling.  Denne settes på prøve når 
foretaket nå realiserer Tønsbergprosjektet.  Foretakets vurdering er at de forutsetninger som ligger til grunn for 
SiV ØLP 2019-2022 gir foretaket en fortsatt bærekraftig utvikling.  Imidlertid er risikoen større enn den har 
vært de siste årene, både i forhold til å lande prosjektet innenfor dets økonomiske rammer, den ekstra 
effektiviseringen som foretaket må gjennomføre i tiden fram til prosjektet er ferdig, og ikke minst i forhold til den 
effektiviseringen skal skje som følge av innflytting i nytt bygg. 

 Tilgjengelighet og ventetider 

SiV arbeider kontinuerlig med å forbedre seg i forhold til hovedmål og –krav. Det er lagt inn aktivitetsvekst på 

alle fagområder for å redusere ventetid og unngå fristbrudd. 

Det er en iboende motsetning i at SiV har større utfordringer innenfor både ventetid, fristbrudd og etterslep for 

somatikk enn for PHV og TSB.  Når aktiviteten skal øke mest innenfor sistnevnte områder, må forskjellen for 

disse indikatorene for disse ulike pasientgrupperingene forventes å øke. 

Med de forutsetninger som legges til grunn, forventes det fortsatt reduksjon i ventetider og fortsatt få eller tilnærmet 

ingen fristbrudd for alle tjenesteområder/pasientgrupper. 

  

2019 2020 2021 2022

Resultat 94 773       120 000    105 000        100 000       -                  -                       -100,0 %

ISF- poeng somatikk, sørge 

for 59 102       62 824      63 528           64 428         65 325       66 132            5,2 %

Ant. månedsverk 4 120         4 152        4 128             4 107            4 078         4 078               -1,8 %

ISF- produktivitet 1,73           1,84          1,88               1,91              1,95           1,97                 7,1 %

Driftsres. før avskrivninger 4,9 % 6,1 % 5,1 % 5,2 % 5,1 % 5,3 %

Sykehuset i Vestfold 2017 Est. 2018

Økonomisk langtidsplan Endring 

2018-2022
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 Tiltak knyttet til vurdering av bemanningsbehov for å sikre utdanning og 
kompetanse 

Det er ikke lagt til grunn at rekrutteringsutfordringer vil få konsekvenser for aktivitetsnivået. Dog er det fra tid 

til annen vanskelig å rekruttere overleger med særskilt kompetanse, men dette er på områder hvor inntrykket er at 

det er generelt noe lav dekning nasjonalt. 

I leveransen er det lagt inn ulike forventninger om produktivitetsforbedringer som følge av Tønsberg prosjektet. 

Planene for realisering av disse er imidlertid ikke så konkrete at vi klarer å differensiere dette på stillingskategorier. 

Andel av årsverk innenfor hver stillingskategori skal derfor være den samme i alle årene, som i de faktiske tallene 

for 2017. Unntak fra dette er årsverk innenfor pasientreiser. 

Investeringer 

Tønsberg-prosjektet, som innebærer fullføring av sykehusutbyggingen i Tønsberg, ble godkjent 
for detaljprosjektering og bygging i styresak 009-2017 innenfor en kostnadsramme på 2,535 mrd. 
kr. (2014-kr.).  I tillegg kommer ikke-byggnære IKT-investeringer på 137 mill. kr. 

Psykiatribygget er planlagt ferdig i april 2019 og somatikkbygget april 2021.  Kontraktsmodellen 
IPD – integrert prosjektleveranse – med tett integrering/allianse mellom aktørene (byggherre, 
rådgivergruppe og totalentreprenør) blir testet ut i dette prosjektet. 

 

13.5. Sykehuset Innlandet HF 

 

 

Tabell 17. Sykehuset Innlandet 

Sykehuset Innlandet anfører 

 Økonomi 

Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2019 - 2022 viser at Sykehuset Innlandet står foran en krevende økonomisk 
situasjon i årene fremover. For å sikre en bærekraftig drift med god kvalitet, må foretaket i løpet av fireårsperioden 
redusere driftsnivået med ca.  300-350 millioner kroner i forhold til dagens nivå. 

Det er flere årsaker til den økonomiske utfordringen, både endringer i inntektsmodellen og økte kostnader til blant 
annet digital fornying, høykostmedisiner, pasientreiser og behandlingshjelpemidler i de kommende årene. Reduksjon 

2019 2020 2021 2022

Resultat 59 719       50 000      -117 000       -88 000        -31 000     61 000            22,0 %

ISF- poeng somatikk, sørge 

for 105 660     109 518    95 345           95 770         97 081       98 409            -11,7 %

Ant. månedsverk 7 459         7 390        6 542             6 430            6 338         6 267               -15,2 %

ISF- produktivitet 1,73           1,79          1,77               1,81              1,86           1,90                 6,1 %

Driftsres. før avskrivninger 3,7 % 4,6 % 1,6 % 1,8 % 2,3 % 3,3 %

Sykehuset Innlandet 2017 Est. 2018

Økonomisk langtidsplan Endring 

2018-2022



 

 

i inntekter skyldes oppdatering av befolkningstall og befolkningssammensetning, sosioøkonomiske kriterier og bruk 
av private aktører. Videre har foretaket i de tre første måneder av 2018 et resultat på minus 60 millioner kroner 
i forhold til budsjett. På bakgrunn av den negative utviklingen hittil i år er årsestimatet nedjustert fra 100 millioner 
kroner til 50 millioner kroner for 2018.  Dette gjør utfordringen for foretaket enda mer krevende.  

I tillegg får foretaket en stor økonomisk utfordring i 2019 som følge av at opptaksområdet til Kongsvinger-regionen 
overføres til Akershus universitetssykehus HF. Det jobbes i foretaket nå med å gjennomføre 
virksomhetsoverdragelsen på en god måte for pasienter og ansatte. Det er opprettet et eget prosjekt som skal planlegge 
for nødvendige driftsendringer i foretaket for å kunne tilpasse driften til nye økonomiske rammer fra 2019 og i 
årene fremover. Omstillinger og driftstilpasninger tar tid, og foretaket vil uten økonomiske overgangsordninger fra 
Helse Sør-Øst RHF, gå med store negative resultater i ØLP-perioden.  

Det årlige behovet for investeringsmidler i foretaket er vurdert til å ligge på omlag 500 millioner kroner.  
Likviditeten fra eier gir en årlig investeringsramme på omlag 100 millioner kroner i tillegg til positivt resultat. I 
ØLP 2019 - 2022 vil ikke foretaket klare å frigjøre midler til investeringer uten eventuelt overgangsordninger fra 
Helse Sør-Øst RHF.    

For å lette omstillingen i forbindelse med Kongsvinger sykehus gis Sykehuset Innlandet HF som 
en planforutsetning for 2019 en inntektsstøtte på 100 millioner kroner som vil bli finansiert av 
regional buffer. Dette vil bli endelig vurdert inn mot budsjett 2019. 

 Tilgjengelighet og ventetider 

Redusert ventetid er et resultat av målrettet arbeid med å forbedre tilgjengeligheten av sykehustjenestene. Det er 
likevel ikke alle områder som oppfyller kravet. Spesielt gjelder dette ventetid innenfor fysikalsk medisin og 
rehabilitering, nevrologi og øyefaget. Disse områdene følges nøye opp og det arbeides blant annet med å få besatt 
spesialiststillinger. Det arbeides med konkrete tiltak for å bedre gjennomsnittlig ventetid innen barne- og 
ungdomspsykiatrien.  

Foretaket vil fortsatt ha økt fokus på ventetider og fristbrudd. Målet er at det skal reduseres ytterligere fra dagens 
nivå, og at pasientene ikke lenger skal oppleve fristbrudd. Dette vil gjelde alle tjenesteområder.  

Enkelte fagområder som fordøyelsessykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering og hudsykdommer har 
utfordringer med økende fristbrudd gjennom en periode. Det er satt inn spesifikk tiltak mot de aktuelle avdelingene 
som forventes å gi effekt.  

 Tiltak knyttet til vurdering av bemanningsbehov for å sikre utdanning og 
kompetanse 

Bemanningsutviklingen i foretaket er svært utfordrende, særlig med tanke på krav om redusert bemanning og høyt 
budsjettert aktivitetsnivå i 2018 og i ØLP - perioden. Som en følge av denne situasjonen har ressursstyring og 
bemanningsoppfølging blitt etablert som et særskilt fokusområde. Det legges opp til en bred tilnærming til reduksjon 
av overforbruket på bemanning, med utgangspunkt i utfordringer og forbedringspotensial i den enkelte enhet. Det 
arbeides i tillegg med etablering av felles analysemetodikk og resultatsikringsregime i foretaksledelsen knyttet spesielt 
til variabel lønn og ekstern innleie. 

Det er lagt opp til en reduksjon i pleiepersonell (sykepleiere) innenfor somatikk. Dette er i tråd med vedtatte 
omstillinger som har som mål å optimalisere pasientforløp, herunder å redusere ikke-medisinsk liggetid, redusere 
uønsket variasjon og redusere behov for pleiepersonell ved å øke antall pasienter som behandles poliklinisk eller får 
tilbud om dagbehandling. 
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Det er budsjettert med en reduksjon i administrativt og drifts/teknisk personell som følge av at stab og 
støttefunksjoner har fått et større effektiviseringskrav i perioden enn de kliniske divisjonene.  

Innen psykisk helsevern er det budsjettert med reduksjon av pasientrelaterte stillinger, helsefagarbeidere og 
hjelpepleiere. Det er et mål å øke kvalifisert personell og redusere antall ufaglærte i denne divisjonen. 

Investeringer 
 
Styret i Sykehuset Innlandet HF ga i sak 079-2017 sin tilslutning til et framtidig målbilde med en 
modell med ett stort akuttsykehus, kalt Mjøssykehuset. Idéfaserapporten er oversendt Helse Sør-
Øst RHF, og det tas sikte på at den skal behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF innen utgangen 
av 2018. Som det fremgår av sak 131-2008 har et byggeprosjekt i Innlandet prioritet etter 
ferdigstillelse i Buskerud. Styret i Helse Sør-Øst RHF la i sak 066-2014 til grunn at eventuell 
byggestart for aktuelle prosjekter tidligst kan skje i 2022. Fremdriften for nytt sykehus i Drammen 
og foretaksgruppens økonomiske handlingsrom tilsier nå at forventet byggestart ved Sykehuset 
Innlandet HF skyves noe ut i tid og tilpasses fremdriften i pågående portefølje. Tidspunkt for 
gjennomføring av konseptfaseutredningen må vurderes opp mot sannsynlig tidspunkt for 
forprosjekt og byggestart.  

 

13.6. Sykehuset Telemark HF 

 

 

Tabell 18. Sykehuset Telemark 
 
Sykehuset Telemark anfører: 
 

 Økonomi 

En overordnet vurdering av utfordringsbildet tilsier at risikoen i budsjettforslaget er høy. Det er lagt opp til en 
vesentlig økning i effektivitet og produktivitet, samtidig som de forventede innsparingene ikke er konkretisert. 
Videre arbeid med realisering av virksomhetsplanene innarbeidet i ØLP fortsetter som en viktig del av 
budsjettprosessen 2019.  
 
Organisasjonen må ha spesielt fokus på løpende helsetjenester og at kvaliteten ikke blir negativt påvirket av 
omstillingsarbeidet.  
Sykehuset Telemark har en målsetting om et årlig økonomisk resultat på 80 millioner kr. for å etablere en solid 
økonomi og en bærekraftig drift. Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark viser et stort investeringsbehov i 

2019 2020 2021 2022

Resultat -12 933     -0               30 000           50 000         70 000       80 000            

ISF- poeng somatikk, sørge 

for 42 960       45 399      45 400           45 900         46 400       46 900            3,3 %

Ant. månedsverk 3 000         2 959        2 889             2 827            2 814         2 814               -4,9 %

ISF- produktivitet 1,61           1,71          1,76               1,82              1,86           1,88                 9,9 %

Driftsres. før avskrivninger 2,5 % 3,7 % 3,2 % 3,6 % 4,0 % 4,0 %

Sykehuset Telemark 2017 Est. 2018

Økonomisk langtidsplan Endring 

2018-2022



 

 

nærmeste fremtid.  Oppgraderingen og utvidelsen av bygningsmassen i Skien samt etablering av strålesenteret krever 
betydelige investeringsmidler og eget bidrag til finansieringen.  

 
Sykehusets resultatutvikling i 2018, endringene i rammeforutsetningene og økende kostnader fremover har 
konsekvenser for budsjettutfordringen de neste 4 årene og svekker mulighetene for å nå den vedtatte resultatbanen 
fra forrige ØLP. Det er i hovedsak endringene i laboratorietakster og forsinkelser i effektiviseringsarbeidet som 
svekker driftsresultatet i 2018.  
 
Sykehuset Telemark legger opp til vesentlig forbedring av driftsresultatet i løpet av planperioden, i tråd med regionale 
føringer. Målsettingen for planperioden er et driftsresultat på 80 millioner kr., som tilsvarer 2,2 % av sykehusets 
driftsinntekter.   
 
Med bakgrunn i dagens økonomiske situasjon og forventet budsjettutfordring fremover, legges det opp til en 
resultatbane med budsjettert driftsresultat på 30 - 50 – 70 – 80 millioner kroner de neste 4 årene. 
 

 Tilgjengelighet og ventetider 

Det legges det opp til en ytterligere reduksjon i ventetider og antall fristbrudd. For å nå målene både mht ventetider, 
fristbrudd og kreftpakkeforløp er langtidsplanlegging av aktivitet, god logistikk og økt fokus på det 
pasientadministrative arbeidet vesentlige elementer. Målsettingene for ventetider innen psykiatrien er ambisiøse og 
vil kreve systematisk forbedringsarbeid. 

Sekretærene er nøkkelpersoner i arbeidet med reduksjon av ventetider og god tilgjengelighet. I løpet av høsten 
iverksettes et program for å øke kompetansen – etter modell fra OUS. Denne internsertifiseringen er nå under 
planlegging, og vil omfatte mange ulike tema. 

Det vurderes at aktivitetsvolumet planlagt for perioden er tilpasset antatt befolkningsvekst i opptaksområdet og 
sikrer nødvendig kapasitet for å innfri målsettingen om lave ventetider og ingen fristbrudd.   

BUP er skjermet for budsjettkutt, men skal til gjengjeld øke aktiviteten og redusere ventetidene. For å oppnå dette 
er aktiv nyrekruttering og tiltak for å beholde erfarne behandlere nødvendig. 

Det blir krevende å oppfylle prioriteringsregelen framover, spesielt innen aktivitet og kostnadsutvikling. 
Erfaringsmessig har somatikken økt sin aktivitet for å sikre nødvendig inntjening, og dette utfordrer PHV 
fortløpende hvis prioriteringsregelen skal oppfylles. Vi vil prioritere arbeidet med ventetider og avvisningsandel i 
PHV og TSB høyt, slik at vi best mulig grad sikrer tilgjengelighet. 

 Tiltak knyttet til vurdering av bemanningsbehov for å sikre utdanning og 
kompetanse 

Reduksjon i lønns- og personalkostander er sammen med produktivitetsvekst, det viktigste bidraget til å løse 
sykehusets budsjettutfordringer de kommende årene. I foreløpige planer er det innarbeidet en forventet reduksjon i 
bemanningen på 4 %, tilsvarende 126 årsverk. For å nå målsettingen om produktivitetsøkning, må 
bemanningsreduksjonen realiseres samtidig med økt aktivitet. Klinikkene jobber med konkretisering av 
forbedringstiltak og behov for nedbemanning. Ressursstyring i forhold til aktivitetsnivå og god ferieplanlegging vil 
være i fokus fremover. 

Sykehuset har en egen bemanningsenhet for sykepleiere og helsefagarbeidere, og benytter i liten grad ekstern innleie 
av disse gruppene. Ekstern innleie gjelder primært leger, og på Notodden må ordinær drift i noen grad dekkes 
gjennom innleie av legespesialister. 
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Investering i ny lab. automasjonslinje forventes å gi rom for bemanningsreduksjoner. Tilpasning av radiologitilbudet 
på de ulike lokasjonene vil også påvirke behovet for bemanning. 

Noen områder nedbemannes, mens det bemannes opp innenfor satsningsområder. Sykehuset er avhengig av å 
balansere kostnadene knyttet til endring av sammensetningen i bemanningsgruppene. 

Det er fortsatt krav til høy grad av spesialkompetanse blant ansatte, og bemanningsreduksjon fører til større krav 
til kompetanse hos dem som er igjen. 

Investeringer 

Sak om oppstart av konseptfase for utbygging av somatikk i Skien legges frem for styret 14. juni 
2018, jf. sak 055-2018.  

 

13.7. Sykehuset Østfold HF 

 

 

Tabell 19. Sykehuset Østfold 

Sykehuset Østfold anfører 

 Økonomi 

Det er lagt til grunn følgende produktivitetsvekst i perioden: 

 

Effektivisering fra 2017 til 2019 skal i all hovedsak skje gjennom økt aktivitet gjennom utvidelse av 

opptaksområde uten tilsvarende vekst i bemanning. Det vil være behov for bemanningsvekst på noen områder men 

på de fleste områder vil veksten skje uten endret bemanning. 

Det er som forutsetning i ØLP lagt til grunn en økonomisk utvikling for å ivareta behovet for å øke sykehusets 

investeringsevne. Sykehuset Østfold har p.t. en tilgjengelig årlig investeringsramme på i overkant av 50 mill. kroner 

som skal dekke nødvendige investeringer til bygg, MTU og IKT. Uten å øke investeringsnivået, gjennom og skape 

overskudd i driften, kan ikke sykehuset opprettholde og videreutvikle de verdier sykehuset p.t. innehar. 

2019 2020 2021 2022

Resultat -320 656   -210 000  -106 000       -78 000        -56 000     -30 000           -85,7 %

ISF- poeng somatikk, sørge 

for 66 692       71 622      73 410           74 531         75 670       76 469            6,6 %

Ant. månedsverk 4 893         4 969        4 983             4 958            4 958         4 958               -0,2 %

ISF- produktivitet 1,60           1,69          1,72               1,75              1,78           1,80                 6,5 %

Driftsres. før avskrivninger 1,5 % 4,6 % 5,2 % 5,7 % 6,3 % 6,7 %

Sykehuset Østfold 2017 Est. 2018

Økonomisk langtidsplan Endring 

2018-2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1,61 1,70 1,73 1,77 1,79 1,81



 

 

Sykehuset Østfold HF har en lavere produktivitet i dag sammenlignet mot andre sammenlignbare helseforetak. 

Basert på dette bør det være gjennomførbart å øke aktivitetsbaserte inntekter noe uten tilsvarende vekst i 

bemanning.  

Styret i Sykehuset Østfold har fattet følgende vedtak: 

1. Styret vedtar fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2019-2022 som innspill til Helse Sør-
Øst. I forslaget legges det til grunn at det gjennomføres effektiviseringstiltak i langtidsperioden, slik at budsjettet 
balanseres i 2022. Dette for å sikre tilstrekkelig likviditet til fremtidige investeringer.  

2. Økonomisk langtidsplan 2019-2022 legges til grunn for arbeidet med budsjett 2019.  

 Tilgjengelighet og ventetider 

Tiltak: 

 Spisse og konkretisere tiltak overfor seksjoner/enheter med størst utfordringer 

 Fokus på produktivitet 

 Innsatsteam fra HSØ (4 poliklinikker) 

 Handlingsplan etter konsernrevisjonens gjennomgang 
 

 Tiltak knyttet til vurdering av bemanningsbehov for å sikre utdanning og 
kompetanse 

Forutsetter å håndtere utfordringsbildet med samme bemanningsnivå. 

 

13.8. Sørlandet sykehus HF 

 

 

Tabell 20. Sørlandet sykehus 

Sørlandet sykehus HF anfører: 

 Økonomi 

Økonomisk utvikling de neste årene blir svært krevende for Sørlandet sykehus HF. I tillegg til de store 
utfordringene i somatikk som sykehuset allerede har, antyder rammeveksten gitt i økonomisk langtidsplan en vekst 

2019 2020 2021 2022

Resultat 121 892     75 000      85 000           90 000         95 000       100 000          33,3 %

ISF- poeng somatikk, sørge 

for 76 820       79 909      81 217           82 631         84 062       85 459            6,8 %

Ant. månedsverk 5 676         5 691        5 656             5 621            5 586         5 550               -2,5 %

ISF- produktivitet 1,59           1,64          1,68               1,72              1,76           1,80                 9,8 %

Driftsres. før avskrivninger 4,2 % 4,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,5 %

Sørlandet sykehus 2017 Est. 2018

Økonomisk langtidsplan Endring 

2018-2022
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på ca. 0,5 % årlig. Denne skal dekke både økte kostnader til høykostnadsmedisiner, spesielt innen 
kreftbehandling, samt planlagt vekst i IKT-kostnader, behandlingshjelpemidler, gjestepasienter og pasientreiser. 

Dette betyr i realiteten en gradvis reduksjon av ressurser til behandling på sykehusene. Sykehusbygg HFs 
framskrivninger indikerer en betydelig omstilling i form av endret behandlingsmåte fra døgn til dag, samt endring 
i behandlingssted (ambulant virksomhet, hjemmet eller kommune). Det stilles betydelige krav til 
produktivitetsvekst i alle helseforetak i de kommende årene. 

Somatikk må forbedre driften i form av økt aktivitet og lavere ressursbruk. Foreløpige beregninger viser et behov 
for å forbedre produktiviteten med ca. 200 mill. kr frem til 2022 i somatikk. Økt aktivitet kan utgjøre halvparten 
av dette, og resterende må løses med effektivisering av ressursbruk internt i driften. Det betyr en produktivitets-
forbedring på ca. 5 % over en 4-årsperiode. Driftsmarginen må økes fra ca. 3,8 % i 2017 til ca. 6 % i 2025 for 
å kunne håndtere investeringene i nye bygg mm. 

 Tilgjengelighet og ventetider 

Sørlandet sykehus ligger pr dato noe over målet på 57 dager i somatikk og 40 dager psykisk helsevern voksne, 
men innenfor målet på 40 dager psykisk helsevern barn og TSB. I somatikken har det vært utfordringer, spesielt 
innen øre-nese-hals og øye. Det jobbes aktivt for å redusere ventetider.  

Aktuelle tiltak: 

o For pasienter til hørselssentralen er bedre arealforhold under utredning. 

o I tillegg ønsker ØNH å opprette hørselssentral i Flekkefjord, 

Ambulering av ortopeder til Flekkefjord vil også øke kapasiteten innenfor dette faget. Øye er 
et eget satsningsområde, der fokus er rettet mot å avvikle etterslep  

o Tiltak knyttet til vurdering av bemanningsbehov for å sikre utdanning og kompetanse 

Sørlandet sykehus har rekrutteringsutfordringer på flere fagområder og dette gjelder både leger (spesialister), 
psykologspesialister og sykepleiere. I tillegg har foretaket utfordringer med å beholde LIS som sluttfører sin 
utdanning og beholde psykologspesialister. 

Flere klinikker med «ledighet» når ikke sine aktivitetsmål.  

Foretaket ønsker å legge til rette for at sykehusene i økende grad arbeider i nettverk og at samarbeidet mellom 
sykehusene styrkes. 

Foretaket satser på kompetanseheving ved utdanningsstipendordninger slik som AIOB (anestesi, intensiv, 
operasjon og barn).  

Videre er det iverksatt tiltak som desentralisert sykepleieutdanning som skal bidra til bedre rekruttering til 
klinikk for somatikk Flekkefjord og Arendal 

Investeringer 

Sørlandet sykehus HF har omtalt investeringsprosjekter for nytt akuttbygg i Kristiansand og 
investeringer til utbedringer av infrastruktur og rehabilitering av hovedbygg i Kristiansand. 
Tidligfaseplanlegging i henhold til «Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter» er ikke 
startet, og en eventuell prosjektinnramming må godkjennes av Helse Sør-Øst RHF i henhold til 



 

 

gjeldende fullmaktregime. I økonomisk langtidsplan er det tatt høyde for oppstart av byggestart 
for nytt akuttbygg etter utløpet av planperioden, og tidligst etter ferdigstillelse av nytt 
psykiatribygg i Sørlandet sykehus HF.  

 

13.9. Vestre Viken HF 

 

 

Tabell 21. Vestre Viken 

Vestre Viken anfører: 

 

 Økonomi 
 

I styremøte den 19.mars 2018, besluttet Vestre Vikens styre at resultatmål fra ØLP 2018-2021 skal 

opprettholdes. Det er viktig for foretaket å opprettholde resultatmål for å sikre bærekraft til å gjennomføre de 

investeringsbehovene som fremgår i økonomisk langtidsplan. Sparing gjennom positive resultater i årene frem mot 

2024 vil være avgjørende for foretakets evne til å bære kapitalkostnader fra fremtidige investeringer i nytt sykehus, 

samt oppgraderinger av Ringerike, Kongsberg og Bærum sykehus (BRK-prosjektet).  

 

Opprettholdelse av resultatmål fra ØLP 2018-2021 gir stort omstillingsbehov i planperioden, da resultatutvikling 

i 2017 og budsjett for 2018 er lavere enn forutsatt i ØLP 2018-2021.   

 

 I tillegg kommer omstillingsbehov knyttet til resultatøkning fra 200 MNOK i 2018, hvorav 21 MNOK kommer 

fra gevinst ved salg av eiendom, til 280 MNOK i 2019, og ytterligere vekst til 360 MNOK i 2022.  

 

 
 

Målbildet er at resultatet økes til 4 % av brutto driftsinntekter ved slutten av planperioden.  For å oppnå en 

resultatutvikling med et nivå på 4 % av brutto driftsinntekter i 2022 må arbeidsproduktiviteten økes med om lag 

2 % hvert år frem mot 2022 innenfor somatikk, og med om lag 2,6 % innenfor psykisk helse og rus. Krav til 

arbeidsproduktiviteten er større enn ved forrige rullering av ØLP.  I ØLP 2018-2021 var krav til økning i 

arbeidsproduktivitet over 1,2 % for både somatikk og psykisk helsevern.  

2019 2020 2021 2022

Resultat 152 336     200 000    286 000        306 000       366 000    366 000          83,0 %

ISF- poeng somatikk, sørge 

for 110 795     115 669    117 804        120 152       122 520    124 832          7,9 %

Ant. månedsverk 7 181         7 182        7 118             7 061            6 996         6 996               -2,6 %

ISF- produktivitet 1,82           1,87          1,92               1,98              2,03           2,07                 10,7 %

Driftsres. før avskrivninger 4,1 % 6,2 % 6,2 % 6,5 % 7,2 % 7,2 %

Vestre Viken 2017 Est. 2018

Økonomisk langtidsplan Endring 

2018-2022
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 Tilgjengelighet og ventetider 

Ventetiden er blitt redusert de senere årene. I løpet av planperioden skal den ytterligere reduseres gjennom økt 
aktivitet, sikring av effektive pasientforløp, langsiktig planleggingshorisont på poliklinikker, økt ressursinnsats på 
områder der det er nødvendig og utnyttelse av foretakets samlede kapasitet.   

Det er så å si ikke fristbrudd innen tjenesteområdene psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB). Ventetiden er kortere enn for somatikk også i dag, og målet er ventetid under 40 dager. Ventetiden er 
lengst for barne- og ungdomspsykiatrien. Økt aktivitet og reduserte ventetider innen barne- og ungdomspsykiatrien 
har derfor høyeste prioritet. Ventetidsmålet er nådd for TSB, mens den må ytterligere noe ned innen psykisk 
helsevern for voksne 

 Tiltak knyttet til vurdering av bemanningsbehov for å sikre utdanning og 
kompetanse 

VVHF har startet et arbeid med profesjonalisering av rekrutteringsprosesser og det vil utarbeides en 
kompetansestrategi for VVHF. Arbeidet startes i 2018 og skal ferdigstilles i løpet av året. Det er identifisert 
faggrupper hvor det er krevende rekrutteringssituasjon og det jobbes målrettet for å sikre kompetansedekning som 
dekker foretakets behov.   

Kompetansestrategien vil legge grunnlag for en vurdering av vridning mellom profesjonsgrupper.  Inntil det er på 
plass, videreføres 2017 fordeling pr stillingskategori innenfor hvert område gjennom hele ØLP perioden.   

Investeringer 

Konseptrapporten for nytt sykehus i Drammen ble godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 
054-2016, med plassering på Brakerøya, samtidig som konseptet måtte bearbeides for å tilpasse 
det til en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner (oktober 2015-kroner), eks. tomt, ikke-byggnær 
IKT og stråleterapi. 

Denne prosessen ble ferdigstilt i 2016.  Styret godkjente derfor i styresak 007-2017 at prosjektet 
kunne videreføres til forprosjekt, framdriftsmessig tilpasset prosessen for tomteerverv.  Prosjektet 
ble fullfinansiert i revidert statsbudsjett våren 2017, og nødvendige avklaringer og avtaler med 
grunneiere er gjort, inklusiv avtale om utflytting av ABB.  Forprosjektet starter primo 2018, og 
stråleterapi tas inn i dette. Forprosjektet planlegges behandlet i styret i Helse Sør-Øst RHF i 
desember 2018. 

 

13.10. Sykehuspartner HF 

 

Det er lagt opp til et underskudd i Sykehuspartner i 2019 med 119 millioner kroner som dekkes 
inn ved overskudd på 45 millioner kroner hvert av de påfølgende årene i økonomisk langtidsplan. 
Resultatkravet i 2018 er overskudd på 40 millioner kroner. Forutsetningene som lå til grunn for 
forrige økonomiske langtidsplan når det gjelder infrastrukturmodernisering er vesentlig endret og 
usikkerheten knyttet til framtidig strategisk retning er derfor stor. 



 

 

Det er lagt inn et kostnadsnivå både på drifts- og investeringsområdet som forsøker å ta hensyn 
til dette, men nivået er forbundet med stor usikkerhet så lenge beslutning ikke er tatt. 
Investeringsnivået ivaretar også tiltak som tidligere har vært utsatt i påvente av denne 
beslutningen, investeringer på eksisterende plattform og økte sikkerhetstiltak. Investeringsnivået 
i økonomisk langtidsplan er hvert av årene på rundt 1 milliard kroner hvorav 
infrastrukturmodernisering og sikker og stabil drift utgjør over halvparten. 

Reverseringen av virksomhetsoverdragelsen, konsekvenser av at de ulike prosjektene i de 
regionale IKT-prosjektene og øvrige IKT-prosjekter som iverksettes innebærer en økning i antall 
årsverk fra 1331 i estimat for 2018 til 1563 i 2022. I endringen av antall årsverk ligger også en 
effektivisering og med det en reduksjon på 85 årsverk i løpet av hele den økonomiske 
langtidsperioden. Av dette utgjør omtrent 61 årsverk effektivisering innenfor produksjon. 
Økningen i antall årsverk som har sammenheng med reverseringen av virksomhetsoverføringen 
til ekstern leverandør utgjør 143 årsverk. 

 

13.11. Sykehusapotekene HF 

 

Sykehusapotekene HFs resultat er kun relatert til publikumsdelen. 

Helseforetaket oppgir at de ikke opplever rekrutteringsutfordringer, men at aktivitetsøkningen i 
helseforetakene vil kreve mer arbeidskraft innen produksjon og farmasøytiske tjenester. 

Foretaket vurderer løpende hensiktsmessigheten av å ivareta IKT-drift med egne ressurser som i 
dag, eller om dette helt eller delvis skal overlates til Sykehuspartner. De store systemendringene 
som foretaket er i gang med vil medføre betydelige endringer på IKT-siden, og IKT-
driftsmodellen vil bli evaluert som en del av denne prosessen i 2018. Da utredning ikke er gjort 

enda, er slike konsekvenser ikke tatt inn i økonomisk langtidsplan. 

 

 Det regionale helseforetaket 

I inntektsforutsetningene for økonomisk langtidsplan 2019-2022 er det lagt til grunn en årlig vekst 
i bevilgningen til økt aktivitet på 450 millioner kroner, hvorav 300 millioner kroner er fordelt til 
helseforetak og sykehus og 150 millioner kroner til det regionale helseforetaket. 

Midlene til Helse Sør-Øst RHF skal blant annet bidra til å styrke en regional likviditets- og 
resultatbuffer for å kunne realisere regionalt prioriterte investeringer. For 2019 er det som en 
planforutsetning avsatt 500 millioner kroner i regional resultatbuffer, økende til 600 millioner 
kroner hvert av de tre siste årene i økonomiplanperioden. Den regionale bufferen i 2019 vil bli 
redusert tilsvarende den inntektsstøtten som vil bli tildelt Sykehuset Innlandet.  

Den faktiske størrelsen på den regionale bufferen vil fastsettes hvert år i budsjettprosessen, basert 

på forutsetningene i statsbudsjettene. 
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14.1. Kjøp av helsetjenester 

 

 Private leverandører 

Helse Sør-Øst RHF har avtale med 77 private leverandører innen somatikk, rehabilitering, 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern. Kjøpet av helsetjenester skal både være 
et supplement og alternativ til behandlingstilbudene ved helseforetakene. 

Det vil i planperioden gjøres nye anskaffelse innen flere fagområder. Anskaffelsene gjøres med 
grunnlag i behovsvurderinger og dialoger med blant annet brukerorganisasjonene, 
helseforetakene og leverandørsiden. 

Det forventes ikke behov for økt kjøp fra private leverandører samlet sett i perioden ut over 
dagens nivå. Eventuelle justeringer mellom tjenesteområdene kan gjøres innen dagens totalramme 
for kjøp fra private. 

Omfanget av “Fritt behandlingsvalg” er økende. Helseforetakene dekker kostnadene vedrørende 
«Fritt behandlingsvalg» fra sine inntektsrammer.   

 Avtalespesialister 

For å imøtekomme kravet fra eier skal det samlede antallet årsverk økes i perioden. Dette vil 
gjøres på basis av «Regional plan for avtalespesialistområdet» som legges frem for styret 14.  juni 2018, 
jf. sak 050-2018 

14.2. Felleseide foretak 

Innspillene fra de felleseide foretakene omfatter vesentlige endringer i foretakenes virksomhet, 

investeringer og drift. 

 Luftambulansetjenesten HF 
Foretaket har inngått nye avtaler for både helikopter og ambulansefly. Ny helikopteravtale har 
oppstart 1.juni 2018, mens ny flyavtale trer i kraft 1.juli 2019. De nye avtalene gir et bedret og 
mer robust tilbud til spesialisthelsetjenesten og vil medføre økt kostnadsnivå i virksomheten. 

 

 Pasientreiser HF 
Pasientreiser HF arbeider målrettet med økt automatiseringsgrad knyttet til behandling av 
reiseoppgjør. I planperioden vil foretaket forventes å realisere gevinstene etter 
virksomhetsoverdragelsen av de fire regionale reisekontorene. Det er i planperioden lagt opp til 
en effektivisering på 7 prosent og en forventet reduksjon i antall årsverk i takt med stigende 
automatiseringsgrad. 
 

 Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) 
HDO HF overtok i 2017 eierskapet til utstyr fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap. Videre er de første investeringene i nødnett, foretatt av foretaket selv, ca. 10 år gamle 
og det er i planperioden planlagt betydelige investeringer. HDO HF arbeider for å redusere 
kostnadene blant annet gjennom reforhandling av avtaler med sine leverandører. Foretaket 
forutsetter et stabilt nivå på antall årsverk i planperioden. 



 

 

 

 Nasjonal IKT HF 
Foretaket har lagt opp til samme nivå for driften i planperioden, som i 2018. Prosjektporteføljen 
består delvis av nasjonale prosjekter som er samfinansiert med Direktoratet for ehelse og delvis 
prosjekter som i seg selv skal bidra til samordning mellom de fire helseregionene.  

 

 Sykehusbygg HF 
Sykehusbygg HF har lagt til grunn at rammefinansieringen av fellesoppgaver og administrasjon 
videreføres på samme nivå som i 2018 gjennom hele planperioden.  
Forslaget til økonomisk langtidsplan er dimensjonert i henhold til helseforetakenes og de 
regionale helseforetakenes planer for investeringer i sykehusbygg i planperioden.  
Arbeidet med ny finansieringsmodell kan medføre endringer i behov for finansiering fra det 
regionale helseforetaket. 

 Sykehusinnkjøp HF 
Foretakets kjernevirksomhet forutsettes ivaretatt gjennom planperioden med bemanningsnivået 
de har i 2018, med unntak av divisjon legemidler. 
Arbeidet med ny finansieringsmodell for foretaket innebærer en utfasing av gebyrinntekter. Disse 
er tidligere belastet helseforetakene gjennom leverandørenes produktpriser, men vil i 
planperioden inngå i rammefinansieringen av Sykehusinnkjøp HF. Denne endringen er grunnen 
til økte kostnader for det regionale helseforetaket i planperioden. 
 
Oppsummering 
Det regionale helseforetaket har innarbeidet sin andel av finansieringen av de felleseide foretakene 
i økonomisk langtidsplan. I tillegg til kostnadene, vil investeringsbehov bli finansiert gjennom 
låneopptak hos de fire regionale helseforetakene. Det er kun HDO HF som legger opp til 
låneopptak i perioden. 
 
Tabellen nedenfor viser foreløpige tall for finansiering fra Helse Sør-Øst RHF. Det vil kunne bli 

endringer i beløpene når foretakenes langtidsplaner skal tas til endelig beslutning.  

Tall i tusen 2018- kroner: 

 

Tabell 22. Felleseide foretak, tilskudd fra Helse Sør-Øst RHF, foreløpige tall 

  

2019 2020 2021 2022

HDO HF 42 800          45 766                   51 717                   56 009                   56 548                   

Luftambulansetjenesten HF 241 898        276 654                 284 371                 283 459                 283 459                 

Nasjonal IKT HF 49 495          49 495                   49 495                   49 495                   49 495                   

Pasientreiser HF 83 266          88 050                   86 030                   84 930                   83 830                   

Sykehusbygg HF 23 993          23 993                   23 993                   23 993                   23 993                   

Sykehusinnkjøp HF 97 470          113 396                 134 628                 134 628                 134 628                 

I alt 538 921        597 354                 630 234                 632 513                 631 952                 

Tilskudd fra Helse Sør-Øst RHF

Budsjett 

2018

Økonomisk langtidsplan
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 Forskning 

Det vises til omtale av forskning i vedlegg til styresak 022-2018. For å nå det strategiske målet om 
at 5% av foretaksgruppens ressursbruk skal disponeres til forskning, er det nødvendig med økt 
satsning på ekstern finansiering. Det legges opp til en økning av de strategiske forskningsmidlene 
fra det regionale helseforetakets side i økonomiplanperioden tilsvarende pris- og 
lønnskompensasjon. Videre vil det være en konkret vurdering av nivået i de årlige 
budsjettprosessene.  

 Bygningsmessig vedlikehold  

I gjennomsnitt bør ordinært vedlikehold ligge på 250 kroner/kvm for hele bygningsmassen. I 
tillegg må det settes av midler til ekstraordinært vedlikehold. Et nivå (normtall) på kroner 250 pr 
kvm pr år er beregnet til å være tilstrekkelig for portefølje av sykehuseiendommer til å 
opprettholde teknisk tilstand og verdi. Dette forutsetter at det ikke er akkumulert etterslep, noe 
de fleste helseforetak har. Det er viktig at helseforetakene prioriterer tilstrekkelige midler i sine 
årlige driftsbudsjetter. Flere av helseforetakene oppgir imidlertid at det er krevende å sette av 
tilstrekkelige midler til eksisterende vedlikeholdsetterslep.  

Ut fra helseforetakenes innspill til økonomisk langtidsplan, ligger bruk av midler til vedlikehold 
og utskiftning i gjennomsnitt i løpet av en femårsperiode på ca. 153 kroner/kvm årlig. Nærmere 
forklart øker gjennomsnittlig nivå fra 131 kroner/kvm i 2018 til 202 kroner/kvm i 2022. I tillegg 
oppgraderes bygningsmassen ved nybygg og renovering. Utviklingskostnader er ikke en del av 
det ordinære vedlikeholdet, men omfatter installasjoner/bygningsdeler som tidligere ikke har vært 
i bygget og løfter kvaliteten på bygningsmassen uten at det reflekteres i nivået på 
vedlikeholdskostnadene.  

Helseforetakene har ulik tilstandsgrad for sin bygningsmasse og dermed ulikt behov for 
investeringer.  Midler som settes av må gjenspeile behovet. Generelt er det et behov for økte 
investeringer til vedlikehold/utskifting samlet sett for alle helseforetak. Vedlikeholdsnivået må 
imidlertid ses i sammenheng med at foretaksgruppen har lagt til grunn store regionalt prioriterte 
investeringer knyttet til nybygg som vil gi en forbedret tilstandsgrad for foretaksgruppens 
bygningsmasse ved at mye av den dårligste bygningsmassen fraflyttes.  

 Medisinsk teknisk utstyr 

Helseforetakenes tilstand på utstyrsparken varierer betydelig. Gjennomsnittlig alder på alt 
medisinteknisk utstyr oppgis av helseforetakene å være 9,5 år ved årsskiftet 2017/2018 for 
regionen sett under ett. Det er særlig Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF og 
Oslo universitetssykehus HF som hatt markert økning i gjennomsnittsalder det siste året. Oslo 
universitetssykehus HF har endret sin beregningsmetodikk siden fjoråret, slik at 10,6 år i 2017 
ikke er sammenlignbart med 11,4 år for 2018. 

Det planlegges for å redusere gjennomsnittsalderen til om lag 9 år i 2022. I perioder med store 
byggeprosjekter øker også investeringsnivået i medisinsk teknisk utstyr, og helseforetakene som 
har nyest utstyrspark er hovedsakelig de helseforetakene med nylig ferdigstilte sykehusbygg. 
Nybyggprosjektene har ofte forholdsvis lav medflytting av gammelt, eksisterende utstyr, noe som 
fører til at mye utrangert utstyr kasseres og gjennomsnittlig alder reduseres. 



 

 

 

Tabell 23. MTU- snittalder 

Investeringer i medisinskteknisk utstyr budsjetteres med et årlig nivå på om lag en milliard kroner, 
noe høyere enn årlige avskrivningskostnader.  

Innspillene til økonomisk langtidsplan viser at foretakene planlegger med et investeringsnivå på 
om lag fem milliarder kroner samlet i perioden 2019-2022. Dette er en økning på om lag 1 milliard 
kroner fra foregående økonomisk langtidsplan og skyldes investeringer i tilknytning til 
byggeprosjektet ved Radiumhospitalet og særlig protonterapisenteret ved Oslo 
universitetssykehus som planlegges gjennomført i 2022.  

 

Figur 8. Investering og levealder MTU 

Som et ledd i det pågående arbeidet med forbedringer av anskaffelsesprosesser knyttet til innkjøp 
av medisinsk teknisk utstyr, drifter Oslo universitetssykehus et regionalt senter for samordning 
av investeringer i medisinsk teknisk utstyr i Helse Sør-Øst. Senteret ivaretar blant annet et 
kategoriansvar for regionale anskaffelser og arbeider med langsiktige mål og handlingsplaner 
nedfelt i kategoristrategi. Strategien har identifisert utfordringsområder som må adresseres før 
man fullt ut kan høste gevinstene som ligger i samordning av investeringene i MTU. Resultatene 
fra de første regionalt styrte anskaffelsene har vist at det er et stort potensial i å gjennomføre 
anskaffelser regionalt ved at anskaffelsene gjennomføres med større volumer. 
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 IKT  

Hovedretningen for regionens IKT-strategi er å regionalisere et utvalg kliniske og 
virksomhetsrettete løsninger samtidig som det bygges en robust IKT-infrastruktur som 
løsningene kan driftes på. De regionale IKT-prosjektene utgjør hovedsatsningen innen fornying 
og modernisering av IKT-porteføljen i Helse Sør-Øst. 

Modernisering og standardisering av den grunnleggende IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst er 
en forutsetning for å gjennomføre de regionale IKT-prosjektene i tråd med gjeldende strategier 
og dermed en forutsetning for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. En modernisert IKT-
infrastruktur vil styrke Sykehuspartner HF som en sterk og effektiv tjenesteleverandør som 
understøtter helseforetakenes behov, leverer kostnadseffektive tjenester og bidrar til økonomisk 
bærekraftig utvikling av IKT-området. 

Nødvendige pågående og planlagte regionale IKT-prosjekter inkludert regional forvaltning viser 
et samlet kostnadsnivå på mellom 6-700 millioner kroner årlig frem mot 2025. For enkelte 
områder kan det etableres felles løsninger der det er felles IKT-infrastruktur for store deler av 
regionen. Innen andre områder etableres det like foretaksvise løsninger som siden kan slås 
sammen i regionale installasjoner der dette er hensiktsmessig. Det arbeides med replanlegging og 
alternative planer for videreføring som følge av endringer i arbeidet med 
infrastrukturmodernisering.  

I tillegg til investeringene i regionale IKT-prosjekter investerer helseforetakene årlig mellom 100 
og 150 millioner kroner i lokale IKT-tiltak. Disse investeringene består av lokale forbedringer og 
investeringer i tilknytning til de regionale prosjektene. I planperioden forutsettes det en ytterligere 
styrket regional koordinering av lokale tiltak. 

 Store byggprosjekter 

I økonomisk langtidsplan 2019-2022 foreslås det å videreføre igangsatte prosjekter og prosjekter 

som er prioritert som regional satsing, jf. sak 069-2017 Økonomisk langtidsplan 2018-2021: 

 Vestre Viken HF: Nytt sykehus i Drammen, jr. sak 054-2016 og sak 006-2017 

 Sykehuset i Vestfold HF: Tønsbergprosjektet, jf. sak 044-2014 

 Sørlandet sykehus HF: Nytt psykiatribygg, jf. sak 055-2016 

 Sykehuspartner HF: IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst, jf. sak 069-2016 

og jf. sak 058-2017. Det vil komme endringer som følge av den pågående replanleggingen 

i Sykehuspartner. 

 Regional IKT-prosjektportefølje: Videreføring av regional satsing, hvor omfang vurderes 

på bakgrunn av gjennomføringsstrategi og tilgjengelig likviditet 

I tillegg kommer følgende prosjekter ved Oslo universitetssykehus HF: 

 Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet og samordning med nytt protonsenter, jf. styresak 

053-2016, styresak 071-2017 og styresak 011-2018. 

 Første trinn i utvikling av Aker og Gaustad, jf. styresak 053-2016 og styresak 072-2017 



 

 

 Ny regional sikkerhetsavdeling, jf. styresak 053-2016 og styresak 070-2017 

 Ferdigstillelse av samlokalisering fase 1 

 Ombygging og lukking av myndighetspålegg, jf. styresak 045-2015 

Samlet sett vil dette representere et regionalt løft for Oslo universitetssykehus HF hvor det 

fremtidige målbildet, jf. styresak 053-2016, legger til rette for bedre pasientbehandling og mer 

effektiv drift. Et slik løft krever vesentlig omstilling av driften for å håndtere økte 

kapitalkostnader.  

Ad pågående konseptfaseutredning av Aker og Gaustad, så skal det i henhold til «Veileder for 

tidligfasen i sykehusbyggprosjekter» blant annet foreligge en komplett fremskrivning av 

økonomisk langtidsplan for helseforetaket med utvidet analyseperiode. Det vil i den forbindelse 

bli gjort en fornyet vurdering av foretaksgruppens bæreevne.  

I sak 069-2017 ble det lagt til grunn at det var økonomisk handlingsrom for følgende nye 

prosjekter, som nå er innarbeidet i økonomiplanen, dvs. 

 Sykehuset Telemark HF: Somatikk Skien, jf. sak 055-2018 

 Akershus universitetssykehus HF: Nytt bygg for psykisk helsevern på Nordbyhagen, jf. 

sak 054-2018 

I henhold til styrets vedtak i styresak 030-2016 Oppfølging av stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst – 

etablering av nye stråleterapienheter i sykehusområder som ikke har egen strålestrålebehandlingstilbud i dag legges 

det opp til å etablere nye stråleenheter i sykehusområdene Telemark-Vestfold, Akershus, Vestre 

Viken og Østfold fram mot 2030. Økonomisk langtidsplan tar høyde for gjennomføring av 

nødvendige investeringer i stråleterapi. 

 Særskilt om IKT i store byggeprosjekter 

IKT-behov knyttet til de byggeprosjektene som søkes lånefinansiert inngår i grunnlaget for 

lånesøknadene til Helse- og omsorgsdepartementet.  

Det må som del av konseptfasen gjøres en samlet vurdering innenfor IKT- og teknologiområdet, 
hvor også de økonomiske effekter av den regionale IKT-prosjektporteføljen inkluderes i 
vurderingene av investeringsprosjektene. Den samlede vurderingen må belyse hvordan 
gjennomføring av hvert enkelt byggeprosjekt eventuelt utløser teknologikostnader innenfor både 
prosjektets egne kostnadsrammer og for regionens IKT-satsning for øvrig. Videre må eventuelle 
mottaksprosjekter og behov for lokale løsninger som følge av driftskonsepter etc identifiseres, 
kostnader anslås og innarbeides i det berørte helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan. 
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 Investeringsnivå i økonomisk langtidsplan  

Figur 9 under viser samlet investeringsnivå som foreslås prioritert og innarbeidet i perioden fra 

2019 til 2027 fordelt på bygg og anlegg, IKT, medisinsk teknisk utstyr og andre investeringer.  

 

Figur 9. Utvikling i investeringsnivå for foretaksgruppen fordelt på investeringskategori. 

Det legges opp til en vekst i det årlige investeringsnivået i perioden 2019-2022. Veksten er i 
hovedsak drevet av investeringer i regionalt prioriterte byggeprosjekter. Deretter vil det årlige 
investeringsnivået reduseres som følge av at enkelte regionalt prioriterte investeringsprosjekter 
ferdigstilles i 2022, men investeringsnivået i årene 2023 til 2027 vil være høyere enn i 2017 og 
2018. Det har vært nødvendig å tilpasse investeringsnivået fra helseforetakenes innspill til 
økonomisk langtidsplan 2019-2022 for at det skal være økonomisk handlingsrom for 
foretaksgruppen.  

Endelig kostnadsomfang for regionalt prioriterte byggeprosjekter vil ikke være avklart før 
godkjent oppstart av forprosjekt. Det estimerte investeringsnivået og fordeling over år, spesielt 
etter 2022, er derfor forbundet med usikkerhet. Det er godkjent konseptfase med ekstern 
kvalitetssikring som er grunnlaget for en eventuell lånesøknad til Helse- og 
omsorgsdepartementet.  

Figur 10 under viser utvikling i investeringsnivå for de regionalt prioriterte prosjektene og 
investeringer som gjennomføres og finansieres av helseforetakene (lokale investeringer). Det 
fremgår av figuren at veksten i investeringsnivået i hovedsak er knyttet til regionalt prioriterte 
investeringsprosjekter.  
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Figur 10. Utvikling i felles prioriterte prosjekter og lokale investeringer, samt totalt investeringsnivå fra økonomisk 

langtidsplan 2018-2021. 

Investeringsnivået er høyere i økonomisk langtidsplan 2019-2022 enn det som ble lagt til grunn i 
økonomisk langtidsplan 2018-2021, jfr. styresak 069-2017. De lokale investeringene som 
helseforetakene gjennomfører og finansierer selv øker noe i perioden 2019-2027, men det er på 
et relativt stabilt nivå. De lokale investeringene består blant annet av investeringer i medisinsk 
teknisk utstyr.  

Det fremgår av styresak 022-2018 at helseforetakene i større grad må bidra med egenfinansiering, 
herunder likviditet fra egne positive resultater, ved finansiering av regionalt prioriterte 
investeringsprosjekter i eget helseforetak. Flere helseforetak har innarbeidet slik egenfinansiering 
i sine innspill til økonomiske langtidsplaner 2019-2022. Det er viktig at helseforetakene etablerer 
tiltak for å kunne realisere planene som sikrer tilstrekkelig egenfinansiering. Helse Sør-Øst RHF 
vil følge opp dette kravet i forbindelse med de enkelte investeringsbeslutningene. 

 Økonomisk bæreevne for foretaksgruppen 

Foretaksgruppen må tilpasse drift og gjennomføring av planlagte investeringer innenfor sitt 
økonomiske handlingsrom for å kunne ha fremtidig økonomisk bæreevne. Utviklingen i 
foretaksgruppens likviditetsbeholdning gir et bilde på om forutsetningene for drift, 
investeringsnivå og tilhørende forpliktelser som ligger til grunn for økonomisk langtidsplan 2019-
2022 er bærekraftig i et økonomisk perspektiv. Figur 11 under illustrerer foretaksgruppens 
utvikling i resultater og tilgjengelige likviditetsbeholdning i økonomisk langtidsplan 2019-2022 
gitt prioriterte investeringer.  
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Figur 11. Utvikling i resultat og likviditetsbeholdning for foretaksgruppen i økonomisk langtidsplan 2019-2022 

Resultatutviklingen i langtidsperioden avviker noe fra summen av helseforetakenes innspill til 
økonomisk langtidsplan 2019-2022, jfr. punkt 11 over. Dette skyldes hovedsakelig at 
investeringsnivået for foretaksgruppen er tilpasset det økonomiske handlingsrommet og dermed 
justert i forhold til helseforetakenes innspill. Dette påvirker resultatutviklingen som følge av at 
blant annet avskrivninger og rentekostnader endres i perioden 2019-2027. 

Den økonomiske langtidsplanen har lagt opp til en likviditetsmessig sikkerhetsgrense på 1 milliard 
kroner. Dette innebærer at foretaksgruppens likviditetsbeholdning ikke skal være lavere enn 
sikkerhetsgrensen i økonomisk langtidsplan 2019-2022, og investeringsplanene og det 
økonomiske handlingsrommet er tilpasset denne forutsetningen. I de årlige budsjettprosessene 
kan det imidlertid være rom for å planlegge med en likviditetsbeholdning lavere enn 1 milliard 
kroner, da det er mindre risiko og usikkerhet for neste budsjettårs økonomiske utvikling. 

Det fremgår av figur 11 at foretaksgruppens tilgjengelige likviditet vil reduseres i fra 2018 til 2022. 
Dette skyldes blant annet veksten i investeringsnivået som er innarbeidet i perioden. 
Foretaksgruppens tilgjengelig likviditet ligger over sikkerhetsgrensen i hele perioden 2019-2027, 
og foretaksgruppen har således økonomisk handlingsrom for å planlegge for de felles prioriterte 
investeringsprosjektene som fremgår av kapittel 19. Foretaksgruppens tilgjengelige 
likviditetsbeholdning inkluderer ledig driftskredittramme på 100 millioner kroner. Det er ikke lagt 
opp til at foretaksgruppen har trekk på driftskreditt i langtidsperioden.  

 Risikomomenter i økonomisk langtidsplan  

Det er generelt usikkerhet knyttet til forutsetningene i økonomisk langtidsplanlegging, og den 
iboende risikoen vil øke i takt med lengden på tidsperioden. For økonomisk langtidsplan 2019-
2022 er det identifisert og vurdert følgende konkrete risikoforhold som kan påvirke den 
økonomiske utviklingen og få konsekvenser for de planene som det legges opp til: 
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 Risiko knyttet til å realisere planlagt produktivitetsvekst i langtidsperioden 

 Resultatrisiko – risiko for ikke å oppnå planlagte resultater 

 Risiko knyttet til økonomisk bæreevne for investeringsprosjekter 
o Risiko for ikke å oppnå planlagt resultatutvikling i forkant av 

investeringsprosjekter 
o Risiko knyttet til å realisere positive økonomiske effekter som er forutsatt i 

planlegging av investeringsprosjekter 
o Risiko knyttet til behovet for regional mellomfinansiering av helseforetak etter 

ferdigstillelse av store byggeprosjekter 

 Risiko ved å gjennomføre flere store investeringsprosjekter samtidig, herunder store 
byggeprosjekter og IKT-prosjekter. 

Figur 12 under illustrerer faktisk utvikling i resultat for foretaksgruppen og resultatutviklingen 
som har vært lagt til grunn i tidligere års økonomiske langtidsplaner og økonomisk langtidsplan 
2019-2022. Det fremgår av figuren at den faktiske resultatutviklingen for foretaksgruppen har 
vært bedre enn det som ble forutsatt i tidligere års økonomiske langtidsplaner for perioden 2014-
2016. Unntaket er økonomisk langtidsplan 2013-2016. Fra 2017 har resultatutviklingene som har 
blitt lagt til grunn for økonomiske langtidsplaner vært høyere enn det som er realisert med enkelte 
unntak. Figuren viser at det er utfordrende å estimere fremtidige resultater, og at det er usikkerhet 
knyttet til estimatene som ligger til grunn for økonomisk langtidsplaner. 

 

Figur 12. Faktisk resultatutvikling for foretaksgruppen, og resultatutvikling fra økonomisk langtidsplan 2013-

2016 til økonomisk langtidsplan 2019-2022 

Det er gjennomført analyser for å vurdere hvilke konsekvenser endringer i enkelte forutsetninger 
vil kunne ha på foretaksgruppens resultatutvikling og tilgjengelige likviditetsbeholdning. 
Analysene har tatt utgangspunkt i endringer som kan få negative effekter på utviklingen til 
foretaksgruppen, men det presiseres at det også kan være sannsynlig med endringer i 
forutsetninger som vil påvirke utviklingen i positiv retning.  Det er utført følgende analyser av 
endringer i følgende forutsetninger på foretaksgruppenivå: 
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 10% nedgang i resultat for alle helseforetak i foretaksgruppen 

 Stabil utvikling i bemanning 

 Økning i rentenivå med 1 prosentpoeng 

I analysene er det forutsatt at endringene vil påvirke resultat og kontantstrøm, det vil si at det er 
betalbare kostnader (og eventuelt inntekter med tilhørende likviditet) som berøres av endringene. 

Figur 13 viser utviklingen i bemanning som ligger til grunn for foretaksgruppen i økonomisk 
langtidsplan 2019-2022. Bemanningen er planlagt redusert fra 2018 til 2023 før den stiger mot 
2027. I analysen er det forutsatt at bemanningen ikke synker, men har en stabil utvikling. 
Sykehuspartner har innarbeidet en økning i antall årsverk fra 2018 til 2019, og denne 
forutsetningen er opprettholdt i analysen. Konsekvensen er at antall årsverk stiger fra 2018-2019 
for deretter å flate ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur13. Utvikling i antall årsverk for foretaksgruppen i økonomisk langtidsplan 2019-2022 og i analyse 

Figur 14 viser utviklingen i lønnskostnader inklusive pensjon i foretaksgruppen slik det er 
innarbeidet i økonomisk langtidsplan 2019-2022, samt utvikling i lønnskostnader inklusive 
pensjon dersom bemanningen ikke endrer seg vesentlig fra 2018 (som beskrevet over). Endringen 
fra 2015 til 2016 er knyttet til endring i pensjonskostnader. En stabil bemanningsutvikling vil 
medføre en økning i kostnader og dermed en svekkelse av foretaksgruppens resultat og likviditet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Utvikling i foretaksgruppens lønnskostnader inklusive pensjon i økonomisk langtidsplan 2019-2022 

og i analyse 

Figur 15 viser resultatutviklingen ved endring av forutsetningene som beskrevet over. En stabil 
bemanningsutvikling vil få betydelig konsekvenser for resultatutviklingen for foretaksgruppen, og 
det ville ha gitt en samlet negativ resultateffekt på ca. 3,3 milliarder kroner i perioden fra 2019 til 
2026. Videre viser grafen at foretaksgruppens resultatutvikling er følsom for endringer i 
rentenivået som er forutsatt i økonomisk langtidsplan 2019-2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Resultatutvikling i foretaksgruppen ved endring av forutsetninger som ligger til grunn for økonomisk 

langtidsplan 2019-2022. 

Figur 16 illustrerer konsekvensen for foretaksgruppens tilgjengelige likviditet, og negative 
resultateffekter gir en negativ likviditetseffekt som akkumulerer seg utover analyseperioden.  
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Figur 16. Utvikling i tilgjengelig likviditet for foretaksgruppen ved endring av forutsetninger som ligger til grunn 

for økonomisk langtidsplan 2019-2022. 

Det er også gjort analyser med en bemanningsvekst tilsvarende snittet for helseforetakene 
eksklusive Sykehuspartner HF de to siste årene på 0,4%. Da vil resultat- og likviditetsutviklingen 
svekkes vesentlig, og utfordre foretaksgruppens bærekraft. Dette må imidlertid sees i 
sammenheng med aktivitetsutviklingen. De siste to årene er det realisert og estimert en 
aktivitetsutvikling målt ved ISF-poeng på i snitt 2,6%.  I økonomisk langtidsplan for 2019-2022 
planlegger helseforetakene med en gjennomsnittlig vekst i ISF-poeng på 1,6%. De senere årene 
har statsbudsjettet årlig tilført midler til aktivitetsvekst på i størrelsesorden 650 millioner kroner. 
Dette er cirka 200 millioner kroner høyere enn planforutsetningene for økonomisk langtidsplan 
2019-2022. Med en bemanningsvekst som de to siste årene kan det altså antas en sammenheng 
med aktivitetsbaserte inntekter og basisramme til aktivitetsvekst som reduserer den negative 
resultat- og likviditetseffekten. Videre er økonomisk langtidsplan utarbeidet under forutsetning 
av 70% låneopptak for Helse- og omsorgsdepartementet basert på antatt investeringskostnad 
(P50). Dette er et forsiktig anslag, i og med at låneadgangen på 70% er basert på P85.  

Analysene viser at økonomisk handlingsrom for foretaksgruppen i økonomisk langtidsplan 2019-
2022 er følsom for endringer i forutsetningene som planen bygger på. Det er derfor nødvendig å 
arbeide med tiltak for å nå resultatambisjonene som ligger til grunn i økonomisk langtidsplan. I 
forbindelse med den enkelte investeringsbeslutning som fremmes styret må det gjøres gode 
analyser av driftsøkonomiske konsekvenser og tilhørende risiko. 

 Tiltak for å sikre økonomisk handlingsrom 

For å hensynta risiko og usikkerhet i forutsetningene i økonomisk langtidsplan 2019-2022, er det 
lagt opp til oppbygging av sentrale resultat- og likviditetsbuffere i Helse Sør-Øst RHF som 
tidligere omtalt. Det er innarbeidet 200 millioner kroner i investeringsbuffer per år i perioden 
2018-2022 for Helse Sør-Øst RHF, som i noen grad skal sikre midler til eventuelle økte eller nye 
behov for investeringer det enkelte år.  



 

 

Totalt er det innarbeidet 3,0 milliarder kroner i resultat- og investeringsbuffer i perioden 2019-
2022. Videre er det implisitt innarbeidet 600 millioner kroner i resultat- og likviditetsbuffer per år 
fra 2023 da resultat i Helse Sør-Øst er uendret fra 2022 og utover. Dersom det forutsettes et 
scenario hvor både resultatutviklingen svekkes med 10% for alle foretakene i gruppen og at 
bemanningsutviklingen er stabil i perioden 2019-2027, ville det ha svekket foretaksgruppens 
likviditet med totalt 4,7 milliarder kroner i perioden 2026. Risikobuffere på 3,0 milliarder kroner 
i perioden 2019-2022 og 2,4 milliarder i perioden 2023-2026 er tilstrekkelig til å håndtere negativ 
likviditetseffekt dersom overnevnte scenario skulle inntreffe.  

Videre er økonomisk handlingsrom i langtidsperioden planlagt med en nedre likviditetsmessig 
sikkerhetsgrense på 1 milliard kroner. Summen av dette vil gi foretaksgruppen et solid fundament 
til å håndtere risiko for at den økonomiske utviklingen blir svakere enn det som er forutsatt i 
økonomisk langtidsplan 2019-2022. 

Det arbeides kontinuerlig i foretaksgruppen med å planlegge, beslutte og sette i verk konkrete 
tiltak for å kunne realisere resultater som er nødvendige for å gjennomføre de omfattende 
investeringsplanene som det er behov for. Investeringsprosjektene er gjenstand for grundig 
planlegging og kvalitetssikring for å sikre at investeringsnivåene og tilhørende driftsøkonomi er 
realistiske og innenfor rammene til foretaksgruppens økonomiske handlingsrom. Videre legges 
det opp til at flere byggeprosjekter skal ha flere uavhengige byggetrinn, slik at det er mulig å 
innrette tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen ved eventuelle negative avvik fra planene. 

Erfaringene med prosjektering og planlegging av nytt østfoldsykehus overføres til og gjenbrukes 
i forbindelse med nye utbyggingsprosjekter i regionen. Sykehusbygg HF, hvor ressurser fra 
prosjekt nytt østfoldsykehus inngår, er en sentral aktør i dette arbeidet. Forslag til 
hovedfunksjonsprogrammer og driftskonsept videreutvikles og legges til grunn for arbeid med 
organisasjonsutvikling i det aktuelle helseforetaket. De driftsøkonomiske tilpasningene som er 
nødvendige for å ha bærekraft i nye sykehusbygg konkretiseres i større grad enn tidligere i 
utredningsarbeidet og legges til grunn i det berørte helseforetakets innspill til økonomisk 
langtidsplan. På denne måten skapes forutsigbarhet i de økonomiske planforutsetningene for 
helseforetakene og det muliggjøres en regional styring gjennom differensierte resultatkrav. 

 


