
 

 
 
 
 
 

Styresak 
 
  
Dato dok.: 22.08.2018 Administrerende direktør 

Møtedato: 29.08.2018  

Vår ref.: 18/01904-5 Postadresse: 1478 LØRENSKOG 

  Telefon: +47 67 96 00 00 

Vedlegg:  Styresak HSØ 052-2018 om økonomisk 
langtidsplan 2019-2022 

 

 
 
 
Sak 53/18 Konsekvenser av regional økonomisk langtidsplan for 2019-22   
 
 
Styret i Akershus universitetssykehus HF behandlet i sak 20/18 foretakets innspill til 
økonomisk langtidsplan for 2019-22. I saken ble det fattet følgende vedtak: 
 

1. Styret godkjenner foretakets innspill til Helse Sør-Østs økonomiske langtidsplan for 
perioden 2019-22. 
 

2. Styret ber administrerende direktør fremlegge en oppdatert økonomisk langtidsplan i 
juni 2018, etter gjennomføring av dialogen med Helse Sør-Øst RHF. 

 
Helse Sør-Øst har på bakgrunn av innspillene til økonomisk langtidsplan fra alle foretakene i 
regionen, og dialog med foretakene om disse innspillene, i sak 052-2018 fremmet forslag for 
styret i Helse Sør-Øst RHF knyttet til regionens økonomiske langtidsplan for 2018-21 (se 
vedlegg). Saken ble behandlet i styremøte 14. juni. 
 
Akershus universitetssykehus har ikke fått noen skriftlig tilbakemelding på foretakets innspill 
til økonomisk langtidsplan 2019-22, men basert på saksgrunnlaget til styrebehandlingen i 
Helse Sør-Øst, kan likevel noen forhold som gjelder Akershus universitetssykehus trekkes 
frem særskilt: 
 

• Igangsetting av konseptfase for nytt psykiatribygg på Nordbyhagen. I egen sak (054-
2018) behandlet og godkjente styret i Helse Sør-Øst at planleggingen for nytt bygg for 
psykisk helsevern på Nordbyhagen videreføres til konseptfase.  
 

Helse Sør-Øst overtar eierskapet til prosjektet fra og med konseptfasen og det skal 
utarbeides et mandat for konseptfasen. Akershus universitetssykehus har hatt oppstartsmøte 
med Sykehusbygg HF som på vegne av Helse Sør-Øst har det operative eierskapet. I 
konseptfasen skal det blant annet utarbeides et mer detaljert grunnlagsmateriale, herunder 
framskrivninger, endret pasientgrunnlag etter overtagelse av Kongsvinger sykehus og 
vurderingen av økonomisk bærekraft. Utredningsarbeidet vil pågå høsten 2018 og våren 
2019. Nytt psykiatribygg oppfattes dermed å være tidsmessig i henhold til innspillet fra 
Akershus universitetssykehus, med byggeperiode i 2020-21 og ibruktakelse 2022.  
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• Helse Sør-Øst har lagt opp til å etablere nye stråleenheter i sykehusområdene 
Telemark-Vestfold, Akershus, Vestre Viken og Østfold fram mot 2030. Den regionale 
økonomiske langtidsplanen tar høyde for gjennomføring av nødvendige investeringer 
i stråleterapi.  
 

I innspillet til økonomisk langtidsplan 2019-22 fra Akershus universitetssykehus ble det lagt til 
grunn byggeperiode i 2021-22, med ibruktakelse 2023 for nytt strålebygg. I den regionale 
økonomiske langtidsplanen er byggestart for strålebygget skjøvet fra 2021 til 2024, det vil si 
etter ferdigstillelse av psykiatribygget. Akershus universitetssykehus har igangsatt et internt 
prosjekt med mandat om å utrede alternative forslag for et fremtidig kreftsenter. Arbeidet vil 
ivareta kravene til prosjektinnrammingsfasen og gi grunnlag for å søke om konseptfase i 
løpet av 2019.  
 
Endringen innebærer at likviditetsbeholdningen vil være noe mer positiv tidlig i perioden for 
den økonomiske langtidsplanen. Imidlertid forutsetter dette fremdeles at Akershus 
universitetssykehus oppnår de resultatmessige ambisjonene om årlige overskudd i 
størrelsesorden 125-200 mill. kr. 
  
 

 
 
Styret i Helse Sør-Øst vedtok også at Akershus universitetssykehus kan etablere et tilbud om 
mekanisk trombektomi som dagbehandling i 2019 og med full døgndrift fra 2020. Dette vil 
forberedes og innarbeides som en del av budsjettprosessen for 2019, og vil legges frem for 
styret i forbindelse med sak om mål og budsjett for 2019 på møtet i november. 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 

 
 
 

SAK NR 052-2018 

ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2019-2022 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

 
1. 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. 
  

2. Helseforetakenes aktivitetsbudsjetter for 2019 og senere år skal oppfylle kravet om 
høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling hver 
for seg enn innen somatikk.  

  
3. Styret ber om at helseforetakene arbeider videre med analyser av bemanningsbehov 

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

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

byggeprosjekter i gjennomføringsfase og videreføring av satsning på regionale IKT-
prosjekter. Styret understreker at oppstart av planleggingsaktiviteter og 
investeringsprosjekter skal fremmes for styret som egne beslutningsaker i henhold til 
etablert fullmaktsstruktur. 

  
5. For å opprettholde økonomisk bæreevne og redusere risiko skal det utredes mulig 

trinnvis utbygging ved alle store byggeprosjekter.   
  

6. 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. 
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7. Styret konstaterer at den endelige beslutningen om videre standardisering og 
modernisering av IKT-infrastruktur kan påvirke prioritering og framdrift i den regionale 
investeringsporteføljen. 

  
8. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan 2019-2022 for Helse Sør-Øst med de 

presiseringer og forutsetninger som fremgår av vedtaket.  
 
 
 
 
 
 
Hamar, 7. juni 2018 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

 
Formålet med økonomisk langtidsplan er å legge til rette for effektiv ressursbruk for 
foretaksgruppen samlet. Foretaksgruppens økonomiske langtidsplan skal gi en samlet fremstilling 
av foretaksgruppens økonomiske bæreevne for investeringer. Som en del av dette skal planen vise 
forventet utvikling innen pasientbehandling og medisinsk-faglige prioriteringer, samt ressursbruk 
og økonomisk resultat. For de driftsrelaterte delene av økonomiplanen er hovedvekten lagt på 
perioden 2019-2022, for investeringsdelen går planen fram til 2027. 
 
I styresak 022-2018 Økonomisk langtidsplan 2019-2022. Planforutsetninger la styret premisser for 
helseforetakenes arbeid med sine innspill til den regionale økonomiske langtidsplanen.  

 
Saksfremstillingen og alle tabeller og figurer er utarbeidet på grunnlag av helseforetakenes 
økonomiske langtidsplaner. Alle helseforetakene har styrebehandlet sine økonomiske 
langtidsplaner basert på inntektsforutsetninger og øvrige krav og føringer gitt av styret i sak 022-
2018. 
 
I sakens vedlegg Plandokument utdypes enkelte av de forholdene som er omtalt i 
saksfremstillingen.  
 
Administrerende direktør legger i tillegg frem separate beslutningssaker knyttet til følgende 
investeringsprosjekter, og det vises til disse:  

 Styresak 054-2018 Oppstart konseptfase for samling av psykisk helsevern, Akershus 
universitetssykehus HF  

 Styresak 055-2018 Oppstart konseptfase for utvikling somatikk, Sykehuset Telemark HF 
 
Det vises også til styresak 051-2018 Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst.  
Premisser og vedtak knyttet til regional utviklingsplan vil bli hensyntatt i økonomisk langtidsplan 
2020-2023 og i senere økonomiske langtidsplaner. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 

2.1 Tilgjengelighet og ventetider 

 
Helseforetakene skal i planperioden tilrettelegge for følgende:  

 Gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager innen 2021: Helse Sør-Øst RHF har 
som mål at gjennomsnittlig ventetid innen 2018 skal være under 57 dager i somatikk og 
under 40 dager innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  

 Tildeling av time innen 10 virkedager fra mottak av henvisning 

 Pasientene skal ikke oppleve fristbrudd  
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Det må arbeides systematisk og planmessig i foretaksgruppen for å få ned ventetiden ytterligere 
utover i planperioden. Dette skal oppnås gjennom økt aktivitet, effektive pasientforløp, bedret 
logistikk, langsiktig planleggingshorisont på poliklinikker, økt ressursinnsats innen områder der 
det er nødvendig og utnyttelse av den samlede kapasitet. Som tidligere år vil status og utvikling 
for disse indikatorene bli rapportert jevnlig til styret. 
 
Det vises til vedlegget for nærmere omtale av arbeidet med tilgjengelighet og ventetider ved de 
enkelte helseforetakene. 

 

2.2   Aktivitet og prioriteringsregelen 

 
Kravet fra eier om større aktivitetsvekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk 
gjelder på regionnivå. Det legges imidlertid til grunn at alle helseforetak og sykehus, der det er 
relevant, skal legge til rette for at dette kravet innfris i det enkelte budsjettår.  
 
Helseforetakenes og sykehusenes aktivitetsbudsjetter for 2018 tilsa at prioriteringsregelen ville 
innfris i 2018, dvs. 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 2019-
2022, er det tatt utgangspunkt i helseforetakenes styrevedtatte aktivitetsbudsjetter for 2018.  
 
Helseforetakenes innspill vedrørende poliklinisk aktivitetsvekst er vist i Tabell 1. Tallene er 
inklusive de private ideelle sykehusene og kjøp fra private institusjoner. Tallene omfatter ikke 
avtalespesialistene: 
 

 
Tabell 1. Prioriteringsregelen 

 
I forhold til budsjettert aktivitet 2018 innebærer innspillene fra helseforetakene og sykehusene at 
prioriteringsregelen ikke vil være innfridd i 2019, verken innen psykisk helsevern for barn og 
unge eller TSB. Heller ikke fra 2020 og ut perioden er regelen innfridd innen TSB.  
Dette tilsier at det vil være nødvendig med særskilt oppfølging av aktivitetsbudsjetteringen innen 
psykisk helsevern for barn og unge og TSB inn mot de enkelte budsjettår. 

 

2.3   Bemanning 

 
Samlet sett forventes det en nedgang i antall brutto månedsverk i foretaksgruppen fra  
60 800 i 2018 til 60 340 i 2022, dvs. en nedgang på 0,8%. Tallene omfatter ikke de private ideelle 
sykehusene.  
  

2017- B2018

B 2018-

2019 2020 2021 2022

¤ somatikk 2,4 % 1,3 % 1,8 % 1,8 % 1,7 % 6,9 %

¤ psykisk helsevern voksne 6,9 % 7,1 % 1,9 % 2,0 % 1,9 % 13,5 %

¤ psykisk helsevern barn og unge 5,8 % -0,6 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 5,9 %

¤ TSB 3,4 % -2,9 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 2,5 %

Antall polikliniske konsultasjoner

%- vis vekst fra året før

% vekst 

B2018-22
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Tabell 2 under viser endringstall for foretaksgruppen samlet og for de helseforetakene som driver 
pasientbehandling: 
 

 
Tabell 2. Månedsverk 

 
Tabellen viser at helseforetak uten pasientbehandling tar sikte på å øke bemanningen fra 2018. 
Dette gjelder særlig Sykehuspartner HF, som planlegger å øke bemanningen i 2019, blant annet 
som følge av infrastrukturmoderniseringsprogrammet og redusert bruk av innleide ressurser i 
øvrige IKT-prosjekter, jf. også omtale under avsnitt 2.7 og i sakens vedlegg. 
 
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. Den faktiske bemanningsutviklingen fra 2017 til 2018 underbygger dette, 
men helseforetakenes innspill i langtidsplanperioden viser ikke i samme grad en slik endring i 
bemanningen.  

 

2.4   Produktivitet 

 
ISF- produktivitet viser forholdet mellom aktivitet og ressursbruk, dvs. antall ISF-poeng produsert i 
helseforetakene i forhold til antall månedsverk somatikk. 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, 
men en finansiering av legemiddelkostnadene. 
 
Utviklingen kan fremstilles som i Figur 1, som kun omfatter helseforetakene med 
pasientbehandling. 
 
  

2019 2020 2021 2022

Foretaksgruppen i alt 60 679 60 800 60 715 60 531 60 371 60 343 -0,1 % -0,8 %

herav helseforetak med 

pasientbehandling 58 435 58 582 58 265 58 043 57 882 57 887 -0,5 % -1,2 %

herav helseforetak uten 

pasientbehandling, inkl. HSØ RHF 2 244 2 217 2 450 2 488 2 489 2 456 10,5 % 10,8 %

% endring 

2018-2019

% endring 

2018-2022Brutto månedsverk 2017

Estimat 

2018

Økonomisk langtidsplan
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Fig. 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. Oslo universitetssykehus HF 
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 rehabiliteringsområdet fremviser 
også Sunnaas sykehus HF lave produktivitetstall. 
 

2.5   Resultatutvikling  

 
De resultatmålene helseforetakene har lagt til grunn i sine økonomiske langtidsplaner skal vise et 
nødvendig nivå 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 i eget 
helseforetak med regional finansiering. 
 
Tabell 3 viser hvilken resultatutvikling som er lagt til grunn i økonomisk langtidsplan, tall for 
2018-2022 er i faste 2018-kroner: 
 

 
Tabell 3. Resultatutvikling. 

 
Foretakenes resultatmål for 2019 slik de fremstår i Tabell 3 vil i utgangspunktet bli innarbeidet 
som et resultatkrav i oppdrag og bestilling for 2019.  
  

 1,20

 1,30

 1,40

 1,50

 1,60

 1,70

 1,80

 1,90

 2,00

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

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Helse Sør-Øst Foretaksgruppen uten OUS og SUN

ISF-produktivitet

2019 2020 2021 2022

Foretaksgruppen i alt 1 015 800   832 311   700 000    1 175 000 1 232 000  1 490 000 

herav -                -             -              -              -               -               

helseforetak med pasientbehandling 423 535     588 410   553 000    887 000    963 000     1 217 000 

helseforetak uten pasientbehandling -335 589    43 900    -118 000   48 000      49 000      53 000      

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

Resultatutvikling 2017

Estimat 

2018

Økonomisk langtidsplan
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Som i tidligere økonomiske langtidsplaner planlegger helseforetakene over tid med en redusert 
bemanning samtidig som aktiviteten skal øke. Dette vil gi økt produktivitet og bidra til å nå de 
resultatmålene som er nødvendige for å gi handlingsrom for investeringer. Helseforetakene har 
imidlertid i varierende grad angitt konkrete tiltak for hvordan man skal nå bemanningsmålene og 
oppnå økt produktivitet. Det er viktig at man innen foretaksgruppen bruker erfaringer fra 
sykehus med god drift med kortere liggetider, mer effektive behandlingsforløp og gjennomgående 
høy kapasitetsutnyttelse. Dette forholdet er tidligere påpekt i flere sammenhenger, blant annet av 
Riksrevisjonen undersøkelse av effektivitet i sykehus fra 2014. 
 
Tilpasning til nye og forbedrede driftsløsninger vil være en ledelsesmessig utfordring og må hele 
tiden skje ved prosesser i samarbeid og dialog med de ansatte og deres organisasjoner. 
 

 Sykehuset Innlandet HF 
Helseforetaket er i en krevende økonomisk situasjon i 2018. Når ansvaret for 
spesialisthelsetjenesten for befolkningen i opptaksområdet til Kongsvinger sykehus overføres til 
Akershus universitetssykehus HF fra 2019, medfører dette en ytterligere økonomisk utfordring da 
kostnader som i noen grad er faste må tilpasses et lavere aktivitetsnivå. For å lette denne 
omstillingen gis Sykehuset Innlandet HF som en planforutsetning for 2019 en inntektsstøtte på 
100 millioner kroner, finansiert fra den regionale bufferen. Dette vil bli endelig vurdert inn mot 
budsjett 2019.  
 

2.6  Investeringer i økonomisk langtidsplan – felles prioriteringer 

 
Det økonomiske handlingsrommet setter rammer for hvor store investeringsprosjekter som kan 
gjennomføres og tidspunkt for gjennomføringen. 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 

I sammenheng med vurdering av ivaretakelse av «sørge for» -ansvaret, er det i en tidlig fase i 
planleggingsarbeidet nødvendig å gjøre grundige vurderinger av fremtidig kompetansebehov og 
bemanningsutvikling. Sammen med kartlegging og konsekvensvurdering av IKT-området, danner 
dette også viktige forutsetninger for prosjektenes bæreevne. 
 
Kriteriene gjøres gjeldende ved beslutning om igangsetting av et prosjekt, ved prioritering mellom 
prosjekter og ved prioritering mellom investeringsområder. Videre anvendes kriteriene som 
grunnlag for styrets godkjenning ved overgang til neste prosjektfase.  
 

 Spesielt om finansiell leasing 
Helseforetakene legger opp til en vesentlig økning av bruk av finansiell leasing som 
finansieringskilde. Gjennomføres planene, vil den finansielle forpliktelsen, som kan likestilles med 
et eksternt låneopptak, øke til 2,6 milliarder kroner i 2025. Helse Sør-Øst RHF vil gjøre en ny 
vurdering av hvilke områder som er egnet for finansiell leasing og hvilke kriterier som skal ligge 
til grunn for godkjenning. 



 

 Side 8 av 12 

 

2.7  Regionalt prioriterte investeringsprosjekter for perioden 2019-2022 

 
I økonomisk langtidsplan 2019-2022 foreslås det å videreføre igangsatte prosjekter og prosjekter 
som er prioritert som regional satsing, jf. styresak 069-2017 Økonomisk langtidsplan 2018-2021: 

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

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

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

 Sykehuspartner HF: IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst, jf. styresakene 069-
2016 og 058-2017. Det vil komme endringer som følge av den pågående replanleggingen 
knyttet til IKT-infrastruktur. 

 Regional IKT-prosjektportefølje: Videreføring av regional satsing, hvor omfang vurderes 
på bakgrunn av gjennomføringsstrategi og tilgjengelig likviditet.  

 
Oslo universitetssykehus HF: 

 Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet og samordning med nytt protonsenter, jf. styresakene 
053-2016, 071-2017 og 011-2018. 

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

 Ny regional sikkerhetsavdeling, jf. styresakene 053-2016 og 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 legges til grunn, jf. foretaksmøte 24.06.16. Planene skal  legge til rette for bedre 
pasientbehandling og mer effektiv drift. Et slik løft krever vesentlig omstilling av driften for å 
håndtere økte kapitalkostnader.  
 
I henhold til styresak 053-2018 Oslo universitetssykehus HF – status konseptfaseutredning videreutvikling 
Aker og Gaustad som legges frem for styret 14. juni, planlegges konseptfaserapport inkludert ekstern 
kvalitetssikring fremlagt for styret i desember 2018.  I henhold til Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter skal det 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 styresak 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. styresak 055-2018 

 Akershus universitetssykehus HF: Nytt bygg for psykisk helsevern på Nordbyhagen, jf. 
styresak 054-2018 

 
I henhold til styrets vedtak i sak 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. 
  



 

 Side 9 av 12 

 
Foretaksgruppen har en omfattende investeringsportefølje. Det er lagt opp til betydelig vekst i 
investeringsnivået i økonomisk langtidsplan 2019-2022 og en tilhørende økning i eksternt 
låneopptak. Det er lagt opp til trinnvis utbygging av byggeprosjekter og at helseforetakene 
gjennomfører og ferdigstiller byggeprosjekter før oppstart av nye prosjekter. Foretaksgruppen vil 
dermed ha mulighet for å utsette investeringsprosjekter dersom resultatutviklingen blir lavere enn 
det som er lagt til grunn i økonomisk langtidsplan eller om investeringsprosjektene skulle vise seg 
å overstige planleggingsrammene som er lagt til grunn i langtidsplanen. Dette vil bidra til at 
foretaksgruppen kan tilpasse investeringsporteføljen løpende til det økonomiske 
handlingsrommet.  
 
De enkelte investeringsprosjektene fremmes styret som egne beslutningssaker i henhold til 
etablert fullmaktstruktur, herunder også beslutninger om overgang til neste fase i planarbeidet. 
Også oppstart av planleggingsaktiviteter skal godkjennes i henhold til etablert fullmaktstruktur. 

 

2.8   Mulige nye prosjekter etter utløpet av økonomisk langtidsplan  

 

 Sykehuset Innlandet HF 
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 styresak 131-2008 har et byggeprosjekt i Innlandet prioritet etter 
ferdigstillelse i Buskerud. Styret i Helse Sør-Øst RHF la i styresak 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 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.  
 

 Sunnaas sykehus HF 
Sunnaas sykehus HF 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 HF ved utløpet 
av økonomisk langtidsplan 2019-2022. 
 

 Sørlandet sykehus HF 
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, tidligst etter ferdigstillelse av nytt psykiatribygg 
ved Sørlandet sykehus HF.  

 

  



 

 Side 10 av 12 

2.9   IKT  

 
Også innen IKT-området videreføres pågående prosjekter. Pågående og planlagte regionale IKT-
prosjekter inkludert regional forvaltning, viser et samlet ressursbehov på mellom 6-700 millioner 
kroner årlig frem mot 2025. Som følge av gjennomgangen av IKT-prosjektporteføljen, jamfør 
administrerende direktørs driftsorienteringer i styresak 061-2018, vil det kunne bli endringer i 
porteføljen. 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. Videre 
arbeider Sykehuspartner med alternative planer for videreføring av nødvendige tiltak for å 
modernisere foretaksgruppens teknologiske infrastruktur. Når innstillingen fra styret i 
Sykehuspartner foreligger med hensyn på valg av alternativ for gjennomføring av 
moderniseringen, vil det måtte gjøres en konsekvensvurdering både av helseforetakets innspill til 
økonomisk langtidsplan og av foretaksgruppens økonomiske langtidsplan.  
 

2.10  Usikkerhet i økonomisk langtidsplan 

 
Det er betydelig usikkerhet i forutsetningene benyttet i økonomisk langtidsplan. Usikkerheten 
skyldes blant annet nye, nasjonale krav og rammebetingelser som kan få konsekvenser for 
helseforetakenes drift. Dette kan igjen endre den resultatmessige utviklingen som er lagt til grunn 
i økonomisk langtidsplan 2019-2022 og dermed regionens økonomiske handlingsrom for 
investeringer.  Dette gjelder blant annet: 

 Regional utviklingsplan/Ny nasjonal helse- og sykehusplan som legges frem i 2019 

 Ny modell for fordeling av inntekter mellom regionene, eventuelt fra 2021/2022 
 
I tillegg har Stortinget vedtatt å be regjeringen om å redusere andelen innsatsstyrt finansiering i 
somatikken til å utgjøre maksimalt 40 prosent i forslag til statsbudsjett for 2019. Dette er ikke 
hensyntatt i planforutsetningene for økonomisk langtidsplan 2019-2022.   
 
Beslutning vedrørende modernisering av infrastruktur i Sykehuspartner eller vesentlige endringer 
i tilnærmingen til moderniseringen av IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst, vil videre påvirke den 
økonomiske langtidsplanen og budsjettet for 2019.  
 
For å kunne hensynta risiko og usikkerhet i forutsetningene i økonomisk langtidsplan 2019-2022, 
er det lagt opp til økning av sentral resultatbuffer i Helse Sør-Øst RHF fra årets nivå på 400 
millioner kroner, til 500 millioner kroner i 20191 og deretter 600 millioner kroner årlig i resten av 
planperioden. Det er tillegg reservert 200 millioner kroner årlig i likviditetsbuffer for 
investeringer. I tillegg er økonomisk handlingsrom i langtidsperioden planlagt med en nedre 
likviditetsmessig sikkerhetsgrense på 1 milliard kroner. Summen av dette vil gi foretaksgruppen et 
fundament til å redusere risiko for at den økonomiske utviklingen blir svakere enn forutsatt i 
økonomisk langtidsplan. 
 
  

                                                 
1Inntektsstøtte til Sykehuset Innlandet for budsjett 2019 vil medføre redusert regional buffer. 
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3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Økonomisk langtidsplan er et sentralt og nyttig virkemiddel i helseforetakenes planprosesser for å 
kunne realisere en resultatutvikling som gir rom for nødvendige investeringer. Økte investeringer 
i bygg, utstyr og teknologi krever en gradvis omstilling av drift og tilpasning til økte 
kapitalkostnader. Administrerende direktør mener økonomisk langtidsplan er viktig for det 
regionale helseforetaket for å vurdere mulighetsrommet over tid for regionalt finansierte 
investeringer, herunder tidsperspektiv og faseinndeling i de store utbyggingsprosjektene og IKT-
utviklingen.  
 
Innspillene fra helseforetakene viser at det fortsatt er store forskjeller i foretaksgruppen hva 
angår produktivitet og resultatgrad. Det er i flere sammenhenger påpekt at det er et betydelig 
gevinstpotensial ved å redusere unødvendig variasjon i mål knyttet til aktivitet, prioritering, 
kvalitet og pasientsikkerhet, samt med hensyn til produktivitet og resultat. Helseforetakene har 
fortsatt mye å lære av hverandre. God styringsinformasjon, analyser og ledelseskraft er viktige 
momenter for å lykkes med denne omstillingen. Administrerende direktør vil understreke at 
tilpasning til nye og forbedrede driftsløsninger hele tiden skje ved prosesser i samarbeid og 
dialog med brukere og de ansatte og deres organisasjoner. Faglig forsvarlighet må vurderes og 
omstillingsavtalen ligger til grunn.  
 
Innen enkelte områder hvor det finnes stordriftsfordeler, eller hvor andre aktører har større 
kapasitet enn spesialisthelsetjenesten, må samarbeid eksternt vurderes slik at man får effektiv 
ressursbruk og god pasientbehandling.  
 
Kravet om større vekst i aktivitet og ressursbruk innen tjenesteområdene psykisk helsevern og 
TSB enn innenfor somatikk er gitt som et klart premiss fra styret for helseforetakenes 
aktivitetsbudsjettering. Administrerende direktørs vurdering er at dette kravet ikke er innfridd det 
enkelte år i økonomiplanperioden, slik helseforetakenes økonomiske langtidsplaner er presentert i 
denne saken. Inn mot budsjett 2019 vil dette bli fulgt opp slik at kravet for 2019 vil bli ivaretatt, 
både med hensyn på generell aktivitetsvekst og knyttet til prioritering av psykisk helsevern og 
TSB. Tilsvarende vil bli gjort de øvrige år i perioden. 
 
Administrerende direktør vil videre påpekt at helseforetakene må arbeide systematisk med 
strategisk bemannings- og kompetanseplanlegging, gjennom målrettet å arbeide med å utdanne, 
rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere. I det videre planarbeidet må det derfor gjøres 
ytterligere analyser og vurderinger av fremtidig bemanningsbehov og nødvendig 
kompetansetilpasning for å bedre ressursbruken og gi et best mulig tilbud til pasientene. 
 
Analyser viser at foretaksgruppen har økonomisk handlingsrom for å planlegge for de felles 
prioriterte, store investeringsprosjektene som er omtalt i saken. Det er tatt planmessig høyde for 
et ambisiøst omfang av investeringsprosjekter. Samtidig er det risiko knyttet til omfanget, spesielt 
knyttet til resultatutvikling og bemanningsutvikling. Gjennomføringen er således avhengig av at 
det arbeides godt med bedring av økonomiske resultater i forkant av investeringsbeslutninger og 
vil innebære krevende prioriteringer. Videre vil administrerende direktør presisere at endelig 
beslutning med hensyn på valg av veien videre for modernisering av IKT-infrastruktur vil kunne 
påvirke både prioriteringer og fremdrift av øvrige investeringsprosjekter i økonomiplanperioden.  
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Dersom innstillingen fra Sykehuspartner medfører vesentlige endringer i foretaksgruppens 
økonomiske handlingsrom for andre investeringer, vil administrerende direktør komme tilbake til 
styret med en revidert økonomisk langtidsplan for 2019-2022. 
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