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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2019 
 
 
 

Sak 055-2019 

Økonomisk langtidsplan 2020-2023 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret forutsetter at helseforetakene i planperioden planlegger og utvikler sin 

virksomhet i tråd med Regional utviklingsplan 2035 og at det arbeides målrettet med 
tiltak innenfor de fem prioriterte satsningsområdene 

• Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring 
• Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 
• Redusere uønsket variasjon 
• Mer tid til pasientrettet arbeid 
• Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste. 

 
2. Helseforetakenes arbeid med kvalitet og tilgjengelighet i pasientbehandlingen skal gis 

høy prioritet gjennom hele økonomiplanperioden slik at kravene fra eier i de årlige 
oppdragsdokumentene blir ivaretatt på en god måte. 
 

3. Administrerende direktør skal påse at helseforetakenes aktivitetsbudsjetter inn mot 
2020 og senere år oppfyller prioriteringsregelen hvor kravet er høyere vekst innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling hver for seg enn innen 
somatikk. 

 
4. Helseforetakene skal arbeide videre med analyser av bemanningsbehov og nødvendig 

kompetansetilpasning for å bedre ressursutnyttelsen og gi et best mulig tilbud til 
pasientene. 

 
5. Styret konstaterer at det i økonomisk langtidsplan er tatt høyde for fullføring av store 

byggeprosjekter i gjennomføringsfase og videreføring av satsing på regionale IKT-
prosjekter. Styret understreker at oppstart av planleggingsaktiviteter og 
investeringsprosjekter skal fremmes for styret som egne beslutningssaker i henhold til 
etablert fullmaktsstruktur. 
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6. For å opprettholde økonomisk bæreevne og redusere risiko skal det utredes trinnvis 

utbygging ved alle store byggeprosjekter.   
 
7. Helseforetakene må arbeide videre med realistiske og konkrete risikoreduserende tiltak 

som anses nødvendig for å oppnå tilstrekkelig resultatutvikling slik at 
investeringsplanene kan realiseres som forutsatt. Dette innebærer effektivisering i 
forkant og gevinstrealisering i etterkant av en investering, samt at helseforetakene 
etablerer organisasjonsutviklingsprosjekter i tilknytning til investeringsprosjektene. 

 
8. Regional inntektsmodell for tjenesteområdet somatikk innføres i Oslo sykehusområde 

fra 2020. Som en konsekvens innføres det også et gjestepasientoppgjør for somatiske 
tjenester internt i sykehusområdet, der prisen avhenger av hvor stort volum innenfor 
den enkelte DRG som behandles på et annet helseforetak/sykehus. Et volum under 50 % 
gir en pris tilsvarende 80 prosent av ISF-pris, mens et volum over 50 % gir en pris 
tilsvarende 100 prosent av ISF-pris. Det brukes historiske data for å predikere 
pasientmobilitet påfølgende år og det korrigeres for planlagte endringer i oppgave- og 
funksjonsfordeleringer i sykehusområdet. Den predikerte pasientmobiliteten og 
tilhørende oppgjør avregnes ikke for 2020. 

 
9. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan 2020-2023 for Helse Sør-Øst med de 

presiseringer og forutsetninger som fremgår av vedtaket.  
 
 
 
 
 
 
Hamar, 14. juni 2019 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Formålet med økonomisk langtidsplan er å legge til rette for effektiv ressursutnyttelse i 
foretaksgruppen. Foretaksgruppens økonomiske langtidsplan skal gi en samlet fremstilling 
av foretaksgruppens økonomiske bæreevne for investeringer. Som en del av dette skal 
planen vise forventet utvikling i pasientbehandling og medisinskfaglige prioriteringer, samt 
forventet utvikling i ressursbruk og økonomisk resultat. For de driftsrelaterte delene av 
planen er hovedvekten lagt på årene 2020-2023, for investeringsdelen går planen lenger 
fram. 
 
I styresak 016-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 - planforutsetninger, la styret 
premisser for helseforetakenes arbeid med sine innspill til den regionale økonomiske 
langtidsplanen.  
 
Saksfremstillingen er utarbeidet på grunnlag av helseforetakenes innspill til økonomiske 
langtidsplaner. Alle helseforetakene har styrebehandlet sine økonomiske langtidsplaner 
basert på inntektsforutsetninger og øvrige krav og føringer gitt av styret i styresak 016-
2019. 
 
I sakens vedlegg plandokument utdypes enkelte av de forholdene som er omtalt i 
saksfremstillingen, og det redegjøres blant annet nærmere for innspillene fra hvert enkelt 
helseforetak.  
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

2.1 Regional utviklingsplan 

Det ble i styresak 016-2019 fremhevet at Regional utviklingsplan 2035 utgjorde det 
strategiske grunnlaget for økonomisk langtidsplan 2020-2023. Regional utviklingsplan har 
fem satsningsområder: 

1. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring 
2. Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 
3. Redusere uønsket variasjon 
4. Mer tid til pasientrettet arbeid 
5. Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste 

 
Arbeidet med å oppnå målene innenfor satsningsområdene skjer primært ute i helseforetak 
og sykehus. Det regionale helseforetaket skal understøtte utviklingsarbeidet i tråd med 
regional utviklingsplan. Som et ledd i dette arbeidet har Helse Sør-Øst RHF utlyst og tildelt 
innovasjonsmidler til konkrete prosjekter i 2018 og vil fortsette med dette i 2019. 
 
Satsingsområdene som beskrives i utviklingsplanen vil være viktige for å videreutvikle 
«pasientens helsetjeneste», men også for å oppnå bedre ressursutnyttelse og en økonomisk 
bærekraftig spesialisthelsetjeneste. Lykkes Helse Sør-Øst innenfor flere av 
satsningsområdene i regional utviklingsplan, vil det også understøtte og bidra til å skape det 
økonomiske handlingsrommet det planlegges med i økonomisk langtidsplan 2020-2023. 
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Helse Sør-Øst RHF har oversikter over alle pågående prosjekter i helseforetakene som 
knytter seg opp mot satsningsområdene i planen. Etter hvert som man får erfaring fra de 
ulike prosjektene vil det være nødvendig å systematisere disse og arbeide med å 
implementere vellykkede prosjekter på tvers av helseforetak i regionen. 
 

2.2 Kvalitet og tilgjengelighet 

Ventetider 
Helseforetakene skal i planperioden tilrettelegge for følgende:  

• Gjennomsnittlig ventetid skal være under 55 dager i alle helseforetak i 2019 og 
under 50 dager innen 2021. Innen psykisk helsevern voksne og barn/unge skal 
gjennomsnittlig ventetid være under 40 dager i 2019, mens innen psykiske 
helsevern barn og unge skal ventetiden være under 35 dager innen 2021. Innen 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal gjennomsnittlig ventetid være 
under 35 dager i 2019 og under 30 dager innen 2021.  

• Overholde en større andel av pasientavtalene (passert planlagt tid) sammenliknet 
med 2018. Minst 93 prosent av avtalene skal overholdes i 2019, 94 prosent i 2020 og 
95 prosent i 2021. 

Ovennevnte punkter forutsetter at helseforetakene arbeider med å bedre effektiviteten og 
logistikken i poliklinikkene med økt prioritet til planlegging og ledelse av poliklinisk 
aktivitet, jf. også styringskrav om planleggingshorisont på minimum seks måneder. 
 
Det vises til vedlegget for nærmere omtale av arbeidet med tilgjengelighet og ventetider i de 
enkelte helseforetakene. 
 
Pakkeforløp 

• Pakkeforløp kreft 
Helseforetakene skal planlegge for å innfri målet om at 70 % av hvert enkelt 
pakkeforløp for kreft skal gjennomføres innen standard forløpstid. Videre skal 
helseforetakene følge opp og legge til rette for videreutvikling av 3-strøms 
multidisiplinære team (MDT)-møter, samt videreutvikle og styrke 
forløpskoordinatorrollen. 

• Pakkeforløp for hjerneslag 
Helseforetakene skal planlegge for innføring og oppfølging av pakkeforløp for 
hjerneslag. Innen pakkeforløp hjerneslag registreres foreløpig kun helsetjenester 
som gis av spesialisthelsetjenesten, inkludert rehabiliteringssykehus, 
rehabiliteringsavdeling i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner med avtale med det 
regionale helseforetaket. 

 
Antibiotikabruk 
Ett virkemiddel for å nå målet om redusert antibiotikabruk, er at det for 2019 og 2020 er 
etablert et forbedringsprosjekt «Antibiotikastyring i Helse Sør-Øst» i form av 
læringsnettverk etter modell fra Pasientsikkerhetskampanjen. I tillegg har alle helseforetak 
etablert antibiotikastyringsprogram, som internasjonalt har vist seg å ha effekt på styring og 
bruk av antibiotika. All bruk av antibiotika, og spesielt de bredspektrede, fremkaller 
resistens. Helseforetakene skal følge opp det regionale forbedringsprosjektet og eget 
antibiotikastyringsprogram.  
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2.3 Prioriteringsregelen 

Styret vedtok i styresak 016-2019 at veksten i psykisk helsevern og TSB hver for seg skal 
være høyere enn i somatikk. Eier har gitt tilsvarende krav de siste årene, også i 2019. Det er 
i økonomisk langtidsplan 2020-2023 lagt til grunn at alle helseforetak og sykehus, der det er 
relevant, skal legge til rette for at kravet innfris i det enkelte budsjettår.  
 
Helseforetakenes og sykehusenes aktivitetsbudsjetter for 2019 tilsa at prioriteringsregelen 
ville innfris i 2019, det vil si at aktivitetsveksten innen psykisk helsevern og TSB hver for seg 
ville være større enn innen somatikk. I vurderingen av om prioriteringsregelen innfris i 
innspillene til økonomisk langtidsplan 2020-2023, er det tatt utgangspunkt i 
helseforetakenes estimat for aktivitet 2019 per mars.  
 
Helseforetakenes innspill vedrørende poliklinisk aktivitetsvekst er vist i tabell 1. Tallene er 
inklusive de fem private ideelle sykehusene og avtaler Helse Sør-Øst RHF har om kjøp fra 
private institusjoner. Tallene omfatter ikke avtalespesialistene: 
 

 
Tabell 1. Prioriteringsregelen 
 
Tabellen viser at foretaksgruppen innfrir prioriteringsregelen i hvert av årene i 
planperioden. Tilsvarende oversikt på helseforetaksnivå viser at alle helseforetakene i 
regionen også innfrir regelen. Dette er nærmere omtalt i vedlegget. 
 

2.4 Aktivitet 

Det ble i planforutsetningene for økonomisk langtidsplan, styresak 016-2019, lagt til grunn 
at foretaksgruppen samlet skulle fremvise en generell vekst i pasientbehandlingen i 2020 på 
om lag to prosent. Det ble videre lagt til grunn en vekst i all ISF-finansiert aktivitet på om lag 
seks prosent i planperioden. Summen av helseforetakenes innspill viser at foretaksgruppens 
aktivitetsvekst er i tråd med disse planforutsetningene. 
 

 
Tabell 2. ISF-aktivitet. ISF-aktivitet somatikk eksklusive legemidler 
 
Innen somatikk omfatter ISF-aktivitet alle omsorgsnivåer, inklusive ISF-aktivitet knyttet til 
pasientadministrerte legemidler. Legges legemidler til i tabell 2 innebærer det en vekst i 
ISF-aktivitet på 1,4 prosent i 2020 og en samlet vekst fra 2019 til 2023 på 5,6 prosent. 
  

E2019 2020 2021 2022 2023
¤ somatikk 2,5 % 1,5 % 1,6 % 1,5 % 1,6 % 6,3 %
¤ psykisk helsevern voksne 7,7 % 1,9 % 1,8 % 1,7 % 1,8 % 7,3 %
¤ psykisk helsevern barn og unge 5,3 % 2,4 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 9,6 %
¤ tverrfaglig spesialiert rusbehandling 3,4 % 1,8 % 1,8 % 1,7 % 1,8 % 7,2 %

Vekst fra året før i  prosent
Polikliniske opphold Vekst E2019-

2023 i  prosent

2020 2021 2022 2023
¤ somatikk 856 816       868 307       879 220       890 084       901 979       1,3 % 5,3 %
¤ psykisk helsevern voksne 138 039       140 519       143 083       145 674       148 273       1,8 % 7,4 %
¤ psykisk helsevern barn og unge 146 657       150 031       153 457       156 961       160 529       2,3 % 9,5 %
¤ tverrfaglig spesialiert rusbehandling 35 310         35 925         36 580         37 246         37 917         1,7 % 7,4 %

Endring 
2019-2020

Endring 
2019-2023

Økonomisk langtidsplan
E2019

Antall  ISF-poeng HSØ-pasienter
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2.5 Bemanning 

Helseforetakenes innspill til økonomisk langtidsplan tilsier en reduksjon i bemanningen på 
481 brutto månedsverk i planperioden, tilsvarende 0,8 prosent.  Av dette planlegges 0,6 
prosentpoeng reduksjon i 2020, og den er i stor grad knyttet til planlagt reduksjon i 
bemanning ved Sykehuset Innlandet HF, Sørlandet sykehus HF og Sykehuset Telemark HF. 
Dette er helseforetak som har behov for å tilpasse kostnadsnivået for å oppnå en økonomisk 
bærekraftig drift. 
 
Tabell 3 under viser endringstall for foretaksgruppen samlet og for de helseforetakene som 
driver pasientbehandling: 
 

 
Tabell 3. Månedsverk 
 
Tabellen viser at helseforetak uten pasientbehandling tar sikte på å øke bemanningen fra 
2019. Dette gjelder særlig Sykehuspartner HF, som i sitt innspill planlegger å øke 
bemanningen i 2020 med 74 månedsverk sammenlignet med estimatet for 2019. Denne 
bemanningsøkning knyttes i hovedsak til pågående og planlagte IKT-prosjekter.  
 
Utviklingen i bemanningen må ses i forhold til aktivitetsutviklingen innen de enkelte 
tjenesteområdene for å få et bilde av hvilken produktivitetsutvikling det legges opp til i 
økonomiplanperioden. Vridning fra døgn til dag- og poliklinisk aktivitet, tilsier over tid en 
økning i behandlende årsverk.  
 

2.6 ISF-produktivitet 

ISF-produktivitet er ett av måleparameterne som ofte benyttes i spesialisthelsetjenesten. 
ISF-produktivitet viser forholdet mellom aktivitet og ressursbruk innenfor somatikk i 
helseforetakene, det vil si antall ISF-poeng delt på antall brutto månedsverk. ISF-tallene i 
disse beregningene omfatter derfor behandling av alle pasienter, herunder pasienter fra 
andre helseregioner (gjestepasienter). ISF-tallene som benyttes i disse beregningen er 
videre korrigert for ISF-poeng for legemidler, da disse poengene ikke direkte er knyttet til 
ressursinnsats i pasientbehandlingen i og med at det er en finansiering av 
legemiddelkostnadene. 
 
Utviklingen kan fremstilles som i figur 1, som kun omfatter helseforetakene med 
pasientbehandling. 
  

2018 E2019 2020 2021 2022 2023

Foretaksgruppen i alt 61 126           61 567           61 224           61 156           61 099           61 086           -0,6 % -0,8 %
-herav helseforetak med pasient-
behandling 58 841           59 149           58 714           58 622           58 579           58 543           -0,7 % -1,0 %

-herav helseforetak uten pasient-
behandling, inkl. Helse Sør-Øst RHF 2 285             2 418             2 510             2 534             2 520             2 544             3,8 % 5,2 %

Brutto månedsverk
Økonomisk langtidsplan Endring

2019-2020 i  
prosent

Endring
2019-2023 i  

prosent
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Figur 1. ISF - produktivitet somatikk 
 
Figur 1 viser utviklingen i ISF-produktivitet for foretaksgruppen samlet og for 
foretaksgruppen uten Sunnaas sykehus HF og Oslo universitetssykehus HF. Figuren viser at 
foretaksgruppen samlet planlegger med en produktivitetsvekst på 6,7 prosent i 
planperioden. Oslo universitetssykehus HF fremviser en lav ISF-produktivitet sammenholdt 
med øvrige helseforetak. Dette har sammenheng med at Oslo universitetssykehus HF er 
tillagt en rekke regionale og nasjonale funksjoner som i gjennomsnitt er mer 
ressurskrevende enn øvrig pasientbehandling. Ser vi på utviklingen ved Oslo 
universitetssykehus HF isolert sett, viser helseforetaket en planlagt 
produktivitetsforbedring på 5,6 poeng i planperioden. Som følge av pasientsammensetning 
og mangelfull ISF-gruppering innenfor rehabiliteringsområdet fremviser også Sunnaas 
sykehus HF lave produktivitetstall slik det her måles. 
 

2.7 Midlertidig inntektsstøtte 

Som omtalt i styresak 016-2019 i Helse Sør-Øst RHF vil det regionale helseforetaket vurdere 
et eventuelt behov for inntektsstøtte til Sykehuset Innlandet HF i forbindelse med budsjett 
2020. 
 

2.8 Inntektsmodell 

Det ble i styresak 016-2019 omtalt at styret ville bli forelagt endelige 
planleggingsforutsetninger for 2020 vedrørende enkelte forhold i inntektsmodellen. Det er i 
foretaksgruppens økonomiske langtidsplan lagt til grunn følgende: 
 

• Inntektsmodell og gjestepasientoppgjør internt i Oslo 
Det ble i styresak 016-2019 foreslått å innføre prinsippene fra regional inntektsmodell for 
modellellement somatikk internt i Oslo sykehusområde. Endelig beslutning om innføring 
skulle imidlertid først fattes etter en nærmere dialog med de berørte helseforetak/sykehus. 
En inntektsmodell vil fordele inntekter til sykehusene etter relativ andel av ressursbehov 
som følge av demografiske og sosioøkonomiske kjennetegn ved befolkningen og ulik 
kostnadsstruktur. Ved innføring av inntektsmodellprinsipper internt i Oslo sykehusområdet 
innføres det, i likhet med regionen for øvrig, et gjestepasientoppgjør for å håndtere  
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pasientmobilitet. Dette vil også bidra til avklaring av økonomisk håndtering av endret 
oppgave- og funksjonsfordeling i sykehusområdet, jf. styresak 052-2016 
Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder og omtale i styresak 016-2019. 
 
Den foreslåtte økonomiske håndteringen av pasientmobilitet i Oslo sykehusområde ved 
innføringen av inntektsmodell internt i sykehusområde, er i tråd med forutsetningen i 
styresak 016-2019 gjort etter en nærmere dialog med de berørte helseforetak/sykehus hvor 
de er gitt muligheten for skriftlige innspill. 
 
Oslo universitetssykehus HF, Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus 
slutter seg til hovedprinsippene i modellen. Både Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg 
Diakonale Sykehus har i sine innspill argumentert for en pris i gjestepasientoppgjøret på 90 
prosent av ISF-pris framfor 100 prosent av ISF-pris på all aktivitet. De to sykehusene mener 
at den prisen vil bidra til å redusere risiko knyttet til en inntektsramme som er mer ISF-
sensitiv. De uttrykker også bekymring for at en pris på 100 prosent ISF-pris vil gi Oslo 
universitetssykehus HF insentiv til å «beholde» pasienter. Basert på volumbetraktninger av 
historiske data kan det se ut til at Diakonhjemmet Sykehus har en høyere andel av pasienter 
ved Oslo universitetssykehus HF som ikke er knyttet til en funksjons- og oppgavedeling i 
sykehusområdet, enn det Lovisenberg Diakonale Sykehus har. Diakonhjemmet Sykehus får 
derfor en positiv effekt av å innføre et differensiert gjestepasientoppgjør, sammenlignet med 
et gjestepasientoppgjør med en pris på 100 prosent av ISF-pris på all aktivitet. 
 
Det må tas hensyn til at det er flere funksjoner som Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg 
Diakonale Sykehus ikke har, men som øvrige helseforetak i regionen med eget 
opptaksområde har. Eksempler på dette er fødsler, barnevirksomhet og urologi. Det vil være 
rimelig for Oslo universitetssykehus at slike funksjoner prises med 100 prosent av ISF-pris 
på all aktivitet.  
 
Oslo universitetssykehus HF har i sitt innspill uttrykt ønske om en generell gjestepasientpris 
på 100 prosent av ISF-pris på all aktivitet. De ønsker videre at 30 prosent av ISF-pris 
håndteres som et løpende oppgjør som i resten av regionen og at de resterende 20 prosent 
av ISF-pris er et oppgjør basert på historisk aktivitet i de årlige inntektsrammen. 
 
Lovisenberg Diakonale Sykehus har videre gitt innspill på at de er uenig i at sykehuset skal 
få et trekk på 30 millioner kroner som følge av at sykehuset ikke har et tilbud innen 
akuttkirurgi. Sykehuset mener at grunnlaget for trekket er mangelfullt og at nedtrekket bør 
tas bort. 
 
Lovisenberg Diakonale Sykehus har den laveste kostnadsindeksen i Helse Sør-Øst. Da den 
kirurgiske aktiviteten ved Lovisenberg Diakonale Sykehus kun omfatter elektiv kirurgi, kan 
sykehuset levere tjenester til en lavere kostnad enn gjennomsnittskostnaden som ligger til 
grunn for ISF-prisen. Det er dermed grunnlag for et trekk. Lovisenberg Diakonale Sykehus 
vil betale for akuttberedskapen for egne pasienter som behandles ved andre sykehus i Oslo 
gjennom det skisserte gjestepasientoppgjøret, men vil få god kostnadsdekning for kirurgiske 
pasienter. Størrelsen på trekket er dels basert på vurderinger av kostnadsdata fra 
Diakonhjemmet Sykehus.  
 
I planforutsetningene for økonomisk langtidsplan er det forutsatt et gjestepasientoppgjør 
for Oslo sykehusområde som er basert på et gjennomsnitt av ISF-poeng i 2017 og 2018.  
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Historisk aktivitet brukes som beste prediksjon for framtidig aktivitet. Det foreslås i denne 
saken at planforutsetningen videreføres som budsjettforutsetning i 2020 og ikke avregnes 
mot faktisk aktivitet. Det vurderes at det i implementeringsåret av den nye 
finansieringsordningen er behov for stabilitet og forutsigbarhet i inntektsrammene til 
sykehusene.  
 
Det er også gjort nye vurderinger av prisen i gjestepasientoppgjøret. Basert på analyser på 
DRG-nivå kan det ut fra volum innenfor hver DRG sannsynliggjøres hvilken aktivitet som er 
knyttet til oppgave- og funksjonsfordeling og hvilken aktivitet som skyldes andre forhold 
(henvisningspraksis, fritt behandlingsvalg etc.). Aktivitet der et helseforetak/sykehus gjør mer 
enn 50 prosent av volumet innenfor en DRG på pasienter fra et annet opptaksområde i Oslo 
sykehusområde, anses å være knyttet til oppgave- og funksjonsfordeling og prises til 100 
prosent av ISF-pris. Aktivitet under 50 prosent prises til ordinær gjestepasientpris, det vil si 80 
prosent av ISF-pris. Det korrigeres videre for antatt aktivitet knyttet til nasjonale og regionale 
funksjoner som i inntektsmodellen håndteres gjennom abonnementet for disse tjenestene. 
 
Den foreslåtte innretningen av oppgjøret som er beskrevet over er en avveining mellom best 
mulig samsvar mellom faktisk aktivitet og inntekter versus stabilitet og forutsigbarhet i 
sykehusenes inntekter.  
 
Videre vil det foreslåtte gjestepasientoppgjøret med ulik pris avhengig av volum over eller 
under 50 prosent, være i tråd med målsettingen i regional utviklingsplan der det er uttrykt 
at egendekningen til de to private ideelle sykehusene skal øke med ti prosentenheter. Dette 
betyr at det er satt et mål om en egendekning på 50 prosent og 40 prosent for henholdsvis 
Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus. 
 
Når det gjelder den økonomiske håndteringen av endringer i oppgave- og 
funksjonsfordeling i Oslo sykehusområde, legges det til grunn at estimerte endringer i 
aktivitet innarbeides og korrigerer et predikert gjestepasientoppgjør i forkant. Det legges 
forutsetningsvis heller ikke her til grunn en avregning. Dersom den faktiske aktiviteten 
knyttet til de planlagte endringene i oppgave og funksjonsfordelingen avviker vesentlig fra 
forutsetningene, vil Helse Sør-Øst RHF gjøre særskilte vurderinger av om det er grunnlag for 
å justere det korrigerte gjestepasientoppgjøret i etterkant.  
 
En innføring av prinsippene fra regional inntektsmodell for modellellement somatikk 
internt i Oslo sykehusområde, gir økonomiske omfordelingseffekter. Effekter i 
inntektsmodellen inkluderer effekter i pensjons- og kapitalelementet som følge av 
innføringen. Det er videre estimert økonomiske effekter av det foreslåtte 
gjestepasientoppgjøret og effektene av løpende oppgjør innen poliklinisk laboratorie- og 
radiologiaktivitet. I tillegg er det innarbeidet effekter av at dagens økonomiske oppgjør 
mellom Oslo universitetssykehus HF og Lovisenberg Diakonale Sykehus knyttet til at avtalen 
vedrørende indremedisinske pasienter fra Sagene bydel vil opphøre og være inkludert i 
gjestepasientoppgjøret. Det er estimert at de samlede økonomiske effektene for 
Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus er henholdsvis -65 millioner 
kroner og -23 millioner kroner. Oslo universitetssykehus HF kommer positivt ut med samlet 
86 millioner kroner.  
 
Sammenlignet med basisrammen i 2019, medfører de forhold som er nevnt over, med tillegg 
av fordeling av forutsatte vekstmidler og andre endringer i basisrammen, at Oslo  
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universitetssykehus HF har en positiv endring på om lag 8 millioner kroner, Diakonhjemmet 
Sykehus en negativ endring på om lag 63 millioner kroner og Lovisenberg Diakonale 
Sykehus en negativ endring på 22 millioner kroner fra 2019 til 2020.  
 
I styresak 016-2019 ble Diakonhjemmet Sykehus som planforutsetning gitt 
omstillingsmidler i 2020 og 2021. I den saken lå det til grunn at all pasientmobilitet ble 
priset til 100 prosent av ISF-pris. Etter en samlet vurdering av de økonomiske effektene med 
forutsetningene som nå ligger til grunn, er det grunnlag for å gi omstillingsmidler både til 
Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus inn mot budsjett 2020. I tillegg 
vil det regionale helseforetaket følge med på hvilke konsekvenser endrede prinsipper for 
inntektsfordelingen gir for /helseforetak/sykehus i hovedstaden og håndtere eventuelle 
uheldige vridningseffekter dersom det er behov for det. Vurderingene vil skje i dialog med 
de berørte helseforetak/sykehus i Oslo sykehusområde. 
 

• Endrede opptaksområder 
Det ble i styresak 016-2019 lagt til grunn at det i denne saken skulle fattes en beslutning om 
foretakstilhørighet for nye Holmestrand kommune fra 1. januar 2020. Den nye kommunen 
er en sammenslåing av dagens Holmestrand kommune som har Sykehuset i Vestfold HF som 
sin foretakstilhørighet og Sande kommune som har Vestre Viken HF som sin 
foretakstilhørighet. Helse Sør-Øst RHF vurderer at det er behov for å arbeide mer med 
kommunetilhørighet for den nye kommunen. Helse Sør-Øst RHF arbeider med en rapport 
med vurderinger av konsekvenser av ulik sykehusområdetilhørighet for den nye 
kommunen. Denne rapporten vil ut på høring og deretter vil beslutningssak fremmes for 
styret. Dagens opptaksområder legges derfor til grunn i økonomisk langtidsplan 2020-2023, 
det vil si opptaksområder tilsvarende dagens kommunestruktur og uendrede 
pasientstrømmer. 
 

2.9 Resultatutvikling 

Som beskrevet i styresak 016-2019 er det behov for å styrke foretaksgruppens økonomiske 
handlingsrom for å kunne bære planlagte og nødvendige investeringer i de kommende årene. 
 
Helseforetakene skal i sine innspill ha lagt til grunn resultatmål som legger til rette for å 
vedlikeholde bygningsmassen, gjennomføre funksjonelle oppgraderinger og opprettholde 
eller eventuelt øke investeringer i medisinsk-teknisk utstyr. I tillegg til slike løpende 
investeringer skal resultatet også bidra til egenfinansiering av større investeringsprosjekter 
med regional finansiering. 
 
Tabell 4 viser hvilken resultatutvikling som er lagt til grunn i økonomisk langtidsplan, tall 
for 2019-2023 er i faste 2019-kroner: 
 

 
Tabell 4. Resultatutvikling 
  

2020 2021 2022 2023
Foretaksgruppen i alt 1 767 608       766 000         1 057 000     1 417 000     1 572 000     1 786 000     
-herav helseforetak med pasient-
behandling 774 633           640 000         751 000         1 111 000     1 254 000     1 465 000     
-herav helseforetak uten pasient-
behandling, inkl. Helse Sør-Øst RHF 992 975           126 000         306 000         306 000         318 000         321 000         
Helse Sør-Øst RHF 1 186 267       200 000         200 000         200 000         200 000         200 000         

Økonomisk langtidsplan
E2019

Resultatutvikling
2018
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Foretakenes resultatmål for 2020 slik de i sum fremstår i tabell 4 vil i utgangspunktet bli 
innarbeidet som et resultatkrav i oppdrag og bestilling for 2020.  
 
Som i tidligere økonomiske langtidsplaner planlegger helseforetakene over tid med en 
redusert bemanning samtidig som aktiviteten skal øke. Dette vil gi økt ISF-produktivitet og 
bidra til å nå de resultatmålene som er nødvendige for å gi handlingsrom for investeringer. 
Helseforetakene har i varierende grad angitt konkrete tiltak for å oppnå økt ISF-
produktivitet. Helseforetakene påpeker imidlertid potensiale for bedre kapasitet- og 
ressursutnyttelse og mer effektive behandlingsforløp som bidrar til å nå resultatmålene.   
 
Tilpasning til nye og forbedrede driftsløsninger vil være en ledelsesmessig utfordring og må 
hele tiden skje ved prosesser i nært samarbeid og dialog med de ansatte og deres 
organisasjoner. 
 

2.10 Investeringer i økonomisk langtidsplan – felles prioriteringer 

Det økonomiske handlingsrommet setter rammer for hvor store investeringsprosjekter som 
kan gjennomføres og tidspunkt for gjennomføringen. Det er omfattende investeringsplaner i 
foretaksgruppen. Det er nødvendig å prioritere mellom investeringsprosjekter ut i fra 
regionale og foretaksspesifikke behov. 
 
Regionens kriterier for prioritering av investeringsprosjekter, herunder store 
byggeprosjekter, fremgår av styresak 048-2007. Kriteriene omfatter:  

• Generelle overordnede kriterier  
• Medisinsk og helsefaglige kriterier, herunder kapasitet og ivaretakelse av «sørge for» 

-ansvaret  
• Bygningsmessige kriterier  
• Økonomisk kriterier, herunder prosjektets og helseforetakets bæreevne  

 
Det påpekes i Regional utviklingsplan 2035 at Helse Sør-Øst RHF vil: 

• Ha driftseffektive sykehusbygg som utvikles i tråd med endrede behov i 
pasientbehandlingen og som understøtter pasientsikkerhet og ansattes arbeidsmiljø 

• Ha tydelige mål for miljø- og klimaarbeidet relatert til bygg 
• Drive planlagt vedlikehold med krav til tilstand etter standardisert 

tilstandsklassifisering 
• Legge til rette for digitalisering i alle faser av byggets levetid for effektiv bygging og 

forvaltning 
 

For å skape økonomisk handlingsrom til nødvendige investeringer er det viktig å nå 
resultatmålene slik at investeringsprosjekter kan realiseres innenfor de økonomiske 
rammene som er gitt. 
 
Det regionale helseforetaket har en viktig rolle ved at den etablerte finansieringsmodellen 
for investeringer gjør at regionen kan gjennomføre større prosjekter tidligere enn om hvert 
enkelt helseforetak skulle finansiere dette selv. I tillegg bidrar modellen til sentral 
koordinering og finansiering av regionale, standardiserte prosjekter som for eksempel felles 
IKT-løsninger. Dette vil over tid bidra til en effektiv regional samhandling som vil ha positive 
effekter på kvalitet og økonomi. 
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Finansiering av investeringer 
Helseforetakene får årlig i oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF tildelt en samlet 
basisramme. Det er opp til helseforetakene å disponere denne basisrammen til drift og 
investeringer. Investeringsnivået kan økes over tid gjennom at foretaket skaper positive 
resultater i drift. I planperioden skal gjeldende likviditetsstyringsprinsipper i henhold til 
vedtatt finansstrategi etterleves. 
 
Helseforetakene må i større grad bidra med egenfinansiering, herunder likviditet fra egne 
positive resultater, ved finansiering av regionalt prioriterte investeringsprosjekter i eget 
helseforetak. Forutsetninger om egenfinansiering av investeringsprosjekter i økonomisk 
langtidsplan skal avstemmes med Helse Sør-Øst RHF. Endelig finansieringsløsning fastsettes 
av styret i Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med den enkelte investeringsbeslutning. 
 
I styresak 033-2019 ble revidert finansstrategi for Helse Sør-Øst vedtatt. Denne innebærer 
blant annet at adgangen til bruk av finansiell leasing i det enkelte helseforetak begrenses. 
Nye avtaler skal ikke beslaglegge budsjettet med mer enn 0,2 prosent av helseforetakets 
samlede inntekter. Enkelte større leasingavtaler, for eksempel knyttet til bygninger, kan 
godkjennes etter søknad til Helse Sør-Øst RHF. De årlige leasingbetalingene vil reduseres 
gradvis som følge av utfasing av avtaler etablert pr 31. desember 2019, og det langsiktige 
nivået på gjeldsforpliktelsen reduseres til ca. 500 millioner kroner. Dette gir årlige 
leiebetalinger på om lag 180 millioner kroner. Helseforetakene har i innspillene til 
økonomisk langtidsplan tatt hensyn til retningslinjene i ny finansstrategi. Det er først og 
fremst Oslo universitetssykehus HF og Sykehuspartner HF som i vesentlig grad har benyttet 
seg av finansiell leasing. Helse Sør-Øst RHF har som en planforutsetning i økonomisk 
langtidsplan gitt Oslo universitetssykehus HF muligheten til en nedtrappingsplan i bruk av 
finansiell leasing. I påvente av arbeid med leverandørstrategi for Sykehuspartner HF, er det 
forutsatt at periferiutstyr fortsatt leases. Dette må vurderes nærmere i neste rullering av 
økonomisk langtidsplan. 
 
Større utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter på over 500 millioner kroner kan 
delfinansieres ved lån fra Helse- og omsorgsdepartementet med inntil 70 prosent. Helse- og 
omsorgsdepartementet tilbyr regionene å søke lån basert på kostnadsrammen P85-estimat. 
Styringsrammen for investeringsprosjektene er uavhengig av finansieringen, og 
investeringsprosjektene i foretaksgruppen skal fortsatt styres etter forventet 
prosjektkostnad med P50-estimat som en planforutsetning. 
 
De regionale helseforetakene ble i brev fra Helse- og omsorgsdepartementet 25. april 2019 
informert om endringer i departementets lånebetingelser. De endrede betingelsene gjelder 
for framtidig låneopptak og for lån knyttet til prosjekter som ikke er ferdigstilt. De endrede 
betingelsen innebærer at avdragstiden for lån settes til vektet levetid, maksimalt 35 år. 
Tidligere har maksimal avdragstid vært 25 år. I tillegg gis det nå mulighet til å velge mellom 
serielån og annuitetslån. Serielån vil være økonomisk mest gunstig. I økonomisk 
langtidsplan 2020-2023 er beregningene basert på tidligere betingelser, altså 25 års 
avdragstid og serielån med fast eller flytende rente. 
 
Helse Sør-Øst sin eiendomsstrategi fremgår av styresak 080-2018 Delstrategi for 
Eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst og er også forankret i Regional utviklingsplan 2035. 
Regionalt prioriterte investeringer omfatter byggeprosjekter over 100 millioner kroner og  
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regionale IKT-satsninger. Dette innebærer at det enkelte helseforetak forutsettes å foreta 
nødvendige lokale investeringer knyttet til vedlikehold, teknisk og funksjonell oppgradering 
av bygningsmassen, medisinskteknisk utstyr mv. innenfor tilgjengelige likviditet. 
 
Foretaksgruppen har årlig om lag minst 3,8 milliarder kroner tilgjengelig i fri likviditet ved 
et resultat i balanse. Nivået er estimert til å øke, og snittet for kommende fire år er nær 4,1 
milliarder kroner. Disse midlene disponeres til avdrag på lån, finansiering av regionalt 
prioriterte prosjekter og til helseforetakenes lokale investeringsformål. Bevilgninger av 
regionale midler til investeringsformål gjøres av styret i Helse Sør-Øst RHF i forbindelse 
med det enkelte årsbudsjett. Prinsippene for fordeling av likviditet til helseforetakenes 
lokale investeringsformål er basert på størrelse målt som andel av faste inntekter. 
 

2.11 Regionalt prioriterte investeringsprosjekter for perioden 2020-2023 

I økonomisk langtidsplan 2020-2023 foreslås det å videreføre igangsatte prosjekter og 
prosjekter som er prioritert som regional satsing, jf. styresak 052-2018 Økonomisk 
langtidsplan 2019-2022 og styresak 016-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 - 
planforutsetninger. Det er lagt opp til trinnvis utbygging av byggeprosjekter og at 
helseforetakene gjennomfører og ferdigstiller byggeprosjekt før oppstart av nye prosjekter. 
 
Følgende prosjekter er vedtatt og har fått lån på statsbudsjettet: 

• Sykehuset i Vestfold HF: Tønsbergprosjektet, jf. styresakene 044-2014 og 009-2017 
(gjennomføringsfase) 

• Sørlandet sykehus HF: Nybygg psykisk helsevern, Kristiansand, jf. styresak 055-
2016 (forprosjekt) 

• Vestre Viken HF: Nytt sykehus i Drammen, jf. styresakene 054-2016, 006-2017 og 
017-2019 (forprosjekt) 

• Oslo universitetssykehus HF: 
o Nytt klinikkbygg og protonsenter Radiumhospitalet, jf. styresakene 053-

2016, 071-2017, 116-2018 og 026-2019 (forprosjekt) 
o Ny regional sikkerhetsavdeling, jf. styresakene 053-2016, 070-2017 og 010-

2018 (konseptfase ferdigstilt, forprosjekt avventes til lokalisering er avklart) 
o Vedlikeholdsprosjekt (lukking av tilsynsavvik og myndighetspålegg), jf. 

styresak 045-2015 (gjennomføring) 
 
I tillegg kommer ny storbylegevakt i Oslo, der Oslo kommune skal bygge og leie ut arealer til 
Oslo universitetssykehus HF (finansiell leasing), jf. styresak 078-2018. Driften av 
storbylegevakt vil bli videreført innenfor rammen av dagens samarbeid mellom Oslo 
universitetssykehus HF og Oslo kommune. 
 
Følgende prosjekter er i konseptfase: 

• Oslo universitetssykehus HF: Videreutvikling av Aker og Gaustad etappe 1, jf. 
styresakene 053-2016, 072-2017 og 006-2019. 

• Sykehuset Telemark HF: Utvikling av somatikk Skien inkludert stråleterapi, jf. 
styresak 055-2018. 

• Akershus universitetssykehus HF: Samling av sykehusbasert psykisk helsevern på 
Nordbyhagen, jf. styresak 054-2018. 

• Sykehuset Østfold HF: Utvidelse av akuttmottaket ved Kalnes, jf. styresak 009-2019 
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Samlet sett vil de nevnte prosjektene for Oslo universitetssykehus HF representere et 
regionalt løft, i tråd med det fremtidige målbildet, jf. foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF den 
24. juni 2016. 
 
For videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF (Mjøssykehuset), jf. styresak 005-2019, 
arbeides det med konkretisering av virksomhetsinnhold i 2019. Resultatet av arbeidet med 
virksomhetsinnhold og lokalisering planlegges fremmet for styret senest første halvår 2020. 
Konseptfase skal starte i 2021, forutsatt at den økonomiske situasjonen for Sykehuset 
Innlandet HF er slik at det kan etableres økonomisk bærekraft på helseforetaksnivå for 
byggeplanene. Sykehuset Innlandet HF har ikke behov for regional mellomfinansiering i sitt 
innspill til økonomisk langtidsplan 2020-2023, og planlegger med et driftsresultat før 
avskrivninger som utgjør cirka 8,0-8,5 prosent av omsetningen etter innflytting i nytt bygg. I 
parallell med arbeidet med virksomhetsinnhold, vil det bli gjort oppdaterte vurderinger av 
økonomisk bærekraft. Bærekraft på helseforetaksnivå vil måtte vurderes i forbindelse med 
helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan 2021-2024, som utarbeides våren 2020.  
 
Det ligger også inne flere prosjekter i helseforetakenes økonomiske langtidsplaner som 
helseforetakene i regionen planlegger at skal gjennomføres. Disse prosjektene avhenger dels 
av fremdriften i andre prosjekter og dels planlagt resultatutvikling. Prosjektene vil bli 
fremmet som separate beslutningssaker i henhold til etablert fullmaktregime. 
Foretaksgruppen tilpasser investeringsporteføljen løpende til det økonomiske 
handlingsrommet. Utover investeringsprosjekter som allerede er godkjent av styret i Helse 
Sør-Øst RHF, foreslås følgende prosjekter prioritert: 

• Stråle- og somatikkbygg ved Akershus universitetssykehus HF 
• Videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF, etappe 2 inklusive arealer for lokal 

sikkerhetspsykiatri og regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) 
• Akuttbygg ved Sørlandet sykehus HF 
• Byggetrinn 3 ved Sunnaas sykehus HF 
• Ombygging og rehabilitering av Bærum sykehus, Ringerike sykehus og Kongsberg 

sykehus i Vestre Viken HF (BRK-prosjektet) 
 
Et kombinert stråle- og somatikkbygg ved Akershus universitetssykehus HF sees i 
sammenheng med kapasitetsbehovet i sykehusområdet, og helseforetakets planer for å 
imøtekomme dette herunder utvidet bruk av Kongsvinger sykehus, mindre ombygging av 
eksisterende areal og leie av areal.  
 
Ved Oslo universitetssykehus HF er det tatt høyde for bygningsmessige tiltak som 
planlegges gjennomført for realisering av målbildet for videreutvikling av helseforetaket. 
 
Sørlandet sykehus HF planlegger oppføring av nytt akuttbygg i Kristiansand. Dette gis 
prioritet etter at psykiatribygget er ferdig. 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 tillegg planlegger 
helseforetaket med rehabilitering av del av hovedbygget.  
 
Ved Sunnaas sykehus HF planlegges tredje og siste trinn i utbyggingen, som har 
avhengigheter til allerede gjennomførte byggetrinn 1 og 2.  
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Vestre Viken HF har omfattende planer for ombygging og rehabilitering av Bærum sykehus, 
Ringerike sykehus og Kongsberg sykehus. Helseforetakets planlagte bruk av egne midler til 
dette kan ikke medføre økt risiko for manglende bæreevne på helseforetaksnivå for nytt 
sykehus i Drammen, og gjennomføringen må tilpasses helseforetakets økonomiske 
handlingsrom. Det vises i den forbindelse til styresak 017-2019.  
 
Flere helseforetak i regionen arbeider med planer for nybygg ut over prosjektene prioritert i 
økonomisk langtidsplan for 2020-2023. Eventuelle nye regionale prioriteringer knyttet til 
investeringsprosjekter vurderes i forbindelse med neste års rullering av økonomisk 
langtidsplan. 
 
Videre gjennomføres det større investeringsprosjekter innenfor IKT som er prioritert, jf. 
neste avsnitt. 
 

2.12 IKT 

Regional utviklingsplan viser hvordan økt etterspørsel etter helsetjenester ikke alene kan 
dekkes inn gjennom økt bemanningsvekst, men at ressursbruken må økes innen teknologi 
og selvbetjening for å imøtekomme veksten i behov for helsetjenester i befolkningen. 
 
Hovedinnretningen for planperioden er å fortsette arbeidet med regionale kliniske og 
virksomhetsrettete løsninger samtidig som det bygges en robust IKT-infrastruktur som 
løsningene kan driftes på. Pågående og planlagte regionale IKT-prosjekter inkludert 
regionale forbedringstiltak, viser et samlet ressursbehov (drift og investering) på mellom 7-
800 millioner kroner årlig. 
 
De fleste store, viktige kliniske løsningene vil være tatt i bruk ved alle regionens 
helseforetak i løpet av planperioden. Det blir derfor viktig å styrke den regionale 
forvaltningen av disse løsningene i perioden. Nasjonale initiativ og gjennomførte regionale 
konseptutredninger vil resultere i nye prosjekter som legges til i den regionale 
prosjektporteføljen, samtidig som ferdigstilte prosjekter fases ut. Planen er å gjøre hvert 
prosjekt mindre i størrelse, samtidig som summen av investeringer i regionale IKT-
prosjekter holdes omtrent på samme nivå gjennom perioden. 
 
Årlig totalt investeringsnivå til IKT vil ligge på mellom 1,5-2,0 milliarder kroner. Om lag en 
milliard kroner av de årlige investeringene skjer i Sykehuspartner HF, hvorav 
infrastrukturmodernisering (STIM), sikkerhetstiltak og sikker og stabil drift utgjør om lag 
75 prosent av budsjettet. Det vises her til styresakene 069-2016, 058-2017 og 048-2018 
hvor Sykehuspartner HF fikk i oppdrag å etablere et nytt program for standardisering og 
modernisering av regionens IKT-infrastruktur. Det vises også til senere orienteringer gitt i 
styremøter. Program for standardiserings- og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) ble 
som en følge av dette formelt etablert 1. januar 2019 i regi av Sykehuspartner HF, med 
planlegging av oppstart fra 15. august 2018. 
 

2.13 Usikkerhet i økonomisk langtidsplan 

Økonomisk langtidsplan er et viktig verktøy for helseforetakene og det regionale 
helseforetaket for å møte framtidige utfordringer både knyttet til drift og investeringer. 
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Selv om det finnes kunnskap om trender knyttet til blant annet befolkningsutvikling, 
medisinskfaglig utvikling og teknologisk utvikling, samt at det i stort kan påregnes hvilke 
rammebetingelser sektoren vil ha for å møte denne utviklingen, så er det naturlig nok 
knyttet usikkerhet til hvordan verden vil se ut om fem, ti og tjue år. 
 
De økonomiske rammebetingelsene kan påvirkes av endringer i den nasjonale 
inntektsmodellen. Et regjeringsoppnevnt utvalg skal gjennomgå og eventuelt foreslå en 
revisjon av dagens modell for fordeling av basisbevilgningen fra staten til de fire regionale 
helseforetakene, blant annet i lys av nye utfordringer for spesialisthelsetjenesten. Utvalget 
har fått frist til 15. november 2019 med å levere sitt innspill. Det er vurdert at eventuelle 
endringer tidligst kan implementeres fra budsjett 2021. 
 
For å håndtere usikkerhet planlegges det i planperioden med en resultatbuffer i det 
regionale helseforetaket på 600 millioner kroner årlig i planperioden. Det planlegges i 
tillegg med en likviditetsbuffer på 200 millioner kroner innenfor investeringsbudsjettet. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør vil påpeke at den årlige rulleringen av økonomisk langtidsplan er 
et sentralt og nyttig virkemiddel i helseforetakenes og det regionale helseforetakets arbeid 
med å planlegge og utvikle virksomheten utover det enkelte budsjettår. En riktig og god 
utvikling av de driftsmessige forholdene vil gi rom for investeringer som igjen bidrar til å 
utvikle sykehusdriften på en måte som gir bedre kvalitet og effektivitet i 
pasientbehandlingen. 
 
Økonomisk langtidsplan er videre viktig for det regionale helseforetaket for å vurdere 
mulighetsrommet over tid for regionalt finansierte investeringer, herunder tidsperspektiv 
og faseinndeling av de store utbyggingsprosjektene og IKT-prosjekter.  
 
Planleggingsforutsetningene for økonomisk langtidsplan 2020-2023 ble vedtatt av styret i 
styresak 016-2019. Helseforetakene har i sine innspill lagt disse forutsetningene til grunn. 
Dette innebærer blant annet at det planlegges med økt tilgjengelighet og reduserte 
ventetider. Videre planlegger alle helseforetakene, i tråd med prioriteringsregelen, med en 
større vekst i psykisk helsevern og TSB enn i somatikk. 
 
Helseforetakenes innspill tilsier at foretaksgruppen planlegger med en moderat vekst i det 
økonomisk resultatet i perioden 2020-2023. Veksten skjer gjennom en svak reduksjon i 
bemanning og vekst i ISF-produktivitet som følge av bedre kapasitets- og ressursutnyttelse. 
Administrerende direktør vurderer, med bakgrunn i tidligere års ISF-produktivitetsvekst, at 
det planlegges med en realistisk vekst i ISF-produktiviteten i planperioden. Bedre 
økonomiske resultater vil være viktig for å gjennomføre lokale og regionale 
investeringsprosjekter. 
 
For å oppnå de budsjetterte effektene i driften vil det i planperioden kreve at 
helseforetakene har god styringsinformasjon, fortløpende foretar analyser og vurderer 
behov for tiltak, samt har ledelseskraft for å lykkes. Innen enkelte områder hvor det finnes  
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stordriftsfordeler, eller hvor andre aktører har større kapasitet enn spesialisthelsetjenesten, 
må eksternt samarbeid vurderes for å oppnå en effektiv ressursutnyttelse og god 
pasientbehandling. 
 
Administrerende direktør forutsetter at helseforetakene i planperioden planlegger og 
utvikler sin virksomhet i tråd med Regional utviklingsplan 2035 og at det arbeides målrettet 
med tiltak innenfor de fem prioriterte satsningsområdene. Videre legger administrerende 
direktør til grunn at helseforetakenes arbeid med kvalitet og tilgjengelighet i 
pasientbehandlingen gis høy prioritet gjennom hele økonomiplanperioden slik at kravene 
fra eier i de årlige oppdragsdokumentene blir ivaretatt på en god måte.  

 
Administrerende direktør vil påse at helseforetakenes aktivitetsbudsjetter inn mot 2020 og 
senere år oppfyller prioriteringsregelen hvor kravet er høyere vekst innen psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling hver for seg enn innen somatikk. 

 
For å bedre ressursutnyttelsen og gi et best mulig tilbud til pasientene, er administrerende 
direktør opptatt av at helseforetakene arbeider videre med analyser av bemanningsbehov 
og nødvendig kompetansetilpasning.  
 
Det legges i økonomisk langtidsplan til grunn at investeringer som har fått bevilget lån 
gjennom statsbudsjettet realiseres. Videre legges det til grunn at investeringer i konseptfase 
blir gjennomført i henhold til plan. I tillegg er det økonomisk handlingsrom til å gjennomføre 
ytterlige prosjekter som er nevnt i saken, men fremdriften av disse vil avhenge av 
gjennomføringen av de to første gruppene av investeringsprosjekter. Oppstart av 
planleggingsaktiviteter og investeringsprosjekter skal fremmes for styret som egne 
beslutningssaker i henhold til etablert fullmaktsstruktur. For å opprettholde økonomisk 
bæreevne og redusere risiko skal det utredes trinnvis utbygging ved alle store 
byggeprosjekter.   
 
Det er avgjørende at helseforetakene arbeider videre med realistiske og konkrete 
risikoreduserende tiltak som anses nødvendig for å oppnå tilstrekkelig resultatutvikling slik 
at investeringsplanene kan realiseres som forutsatt. Dette innebærer effektivisering i 
forkant og gevinstrealisering i etterkant av en investering, samt at helseforetakene etablerer 
organisasjonsutviklingsprosjekter i tilknytning til investeringsprosjektene. 
 
Administrerende direktør mener Helse Sør-Øst har en ambisiøs og nødvendig satsing på IKT 
i planperioden. Infrastrukturmoderniseringsprogrammet STIM i regi av Sykehuspartner HF 
vil legge til rette for bedre og mer effektive IKT-løsninger. Sammen med regional IKT-
prosjektportefølje vil dette for fremtiden være viktige bidrag i å yte spesialisthelsetjenester 
av god kvalitet på en ressurseffektiv måte. 

 
For å lykkes med å løse kapasitetsutfordringene i hovedstadsområdet planlegges det for 
endringer i oppgavedelingen og større egendekning for de private ideelle sykehusene i Oslo 
sykehusområde. Administrerende direktør mener at en innføring av prinsippene for den 
regionale inntektsmodellen og et tilhørende gjestepasientoppgjør i Oslo sykehusområde vil 
kunne bidra til en god økonomisk håndtering av disse endringene. Styret inviteres derfor til 
å vedta innføring av regional inntektsmodell i Oslo sykehusområde for tjenesteområde 
somatikk og et eget gjestepasientoppgjør hvor prisen avhenger av hvor stort volum innenfor 
den enkelte DRG som behandles på et annet helseforetak/sykehus. Et volum under 50 % gir  
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en pris tilsvarende 80 prosent av ISF-pris, mens et volum over 50 % gir en pris tilsvarende 
100 prosent av ISF-pris. Det vil være nødvendig å overvåke effektene av en slik endring i 
finansieringsmodell og påse at det også i fremtiden vil være gode pasientforløp uavhengig 
av pasientens sykehustilhørighet i Oslo sykehusområde.  
 
Med presiseringer og forutsetninger som omtalt over, anbefaler administrerende direktør at 
styret godkjenner økonomisk langtidsplan 2020-2023 for Helse Sør-Øst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Økonomisk langtidsplan 2020-2023. Plandokument. 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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