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Økonomisk langtidsplan 2018-2021(2037) 

Budsjett 2017 – Skriv nr. 2 Malverk 

Dette skrivet redegjør for malverket som skal benyttes ved foretakets/sykehusets innspill 

til økonomisk langtidsplan 2018-2021 med leveransefrist 18. april 2017. Malverket består 

av regneark (finans) og innrapporteringsskjemaer i rapporteringsløsningen SAS FM 

(drift), mal for kommentarer og et hjelpeark for å beregne byggelånsrenter.  

 

Styret i Helse Sør-Øst RHF har behandlet de regionale planforutsetninger for 

pasientbehandling, aktivitet, og inntektsutvikling, samt øvrige forhold i styremøte 10. 

mars. Mer informasjon om forutsetninger mv. knyttet til dette blir gitt i budsjettskriv nr. 

3. 

 

Generelt 

Årets malverk for finansområdet er tilnærmet likt fjorårets. Budsjetteringen gjøres i 

vedlagte regneark som tidligere. Malverket går over perioden 2018-2037, i tillegg til at 

faktiske tall for 2016 og budsjett 2017 er lagt inn. På drift er det som i fjor skjemaer i SAS 

FM som i stor grad samsvarer med de som ble benyttet ved budsjetteringen for 2017. 

Beskrivelse av budsjettering i SAS FM og malverk i excel følger nedenfor. Eventuelle 

spørsmål stilles direkte til den enkelte foretakscontroller eller finansrådgiver i Helse Sør-
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Øst RHF.  

  

I likhet med tidligere vil det bli lagt særlig vekt på de fire første årene i perioden for 

driftsmessige forhold, samt foretakets vurdering av driftsmessige konsekvenser av 

planlagte investeringer også i et lengre perspektiv frem til 2037.  

 

Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan skal inkludere kommentarer i henhold til 

vedlagte kommentarmal. Dersom denne ikke gir et tilstrekkelig bilde av situasjonen eller 

foretaket ønsker å utdype enkelte forhold, står foretakene fritt til å supplere malen. 

Intensjonen med kommentarene er at disse skal gi en merverdi ut over det man kan lese 

ut av innrapporterte tall, og at Helse Sør-Øst RHF på den måten får en totalforståelse av 

utfordringsbildet og foretakets situasjon i økonomiplanperioden.  

 

Malverk - Driftsmessige forhold 

Budsjettskjemaer i SAS FM blir publisert fredag 10. mars. 

 

Hvis det skulle oppdages feil eller mangler i noen skjemaer, kan følgende kontaktes: 

 Camilla Imsdalen  

 Elisabeth Brudvik 

 

Kommentarfeltet for det enkelte skjema skal benyttes ved endringer, da dette er eneste 

muligheten for loggføring av endringer i SAS FM. Feltet fylles ut ved ”Submit” av 

skjema. 

 

Følgende skjemaer skal fylles ut for økonomisk langtidsplan: 

 ØLP Sjekkliste 2018-2021 

 ØLP ISF-poeng 2018-2021 

 ØLP Pasientbehandling 2018-2021 

 ØLP Resultat 2018-2021 

 ØLP HR 2018-2021 

 ØLP Fordeling per tjenesteområde 2018-2021 

 

I de ulike skjemaene fremkommer faktiske tall for 2016 og budsjett for 2017. 
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Aktuell presentasjon per foretak vil bli tilgjengeliggjort i SAS FM så snart de er ferdig 

utviklet. Foretakene vil få informasjon så snart den er klar. 

 

ØLP Sjekkliste 2018-2021 

Alle forhold fylles ut med evt. kommentarer som registreres i “comments”.  

 

ØLP ISF-poeng 2018-2021 

Det skal innen somatikk budsjetteres med totalt antall ISF-poeng i henhold til ”sørge 

for”-ansvaret. Dette er fordelt på ISF-poeng knyttet til døgn, dag og poliklinikk og ISF-

poeng for legemidler for pasienter fra eget opptaksområde. I tillegg skal totalt antall ISF-

poeng for aktivitet utført i eget helseforetak budsjetteres. 

 

I tillegg skal det også budsjetteres ISF-poeng med tilhørende ISF-refusjoner for 

poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB, noe som også er inntatt i egen 

arkfane i budsjettskjemaet for ØLP-perioden. Det skal legges til grunn at det kun er 

poliklinisk aktivitet som omfattes av ISF i hele perioden. 

 

ØLP Pasientbehandling 2018-2021 

Budsjetteringen i langtidsplanen er lagt opp med samme spesifiseringsnivå som det er i 

løpende rapportering i 2017. Det har så langt ikke vært mulig få data fra NPR for å 

spesifisere antall konsultasjoner med refusjon og konsultasjoner uten refusjon. 

Budsjettskjemaet er derfor endret i forhold til skjemaet benyttet ved fjorårets ØLP, slik at 

det kun er konsultasjoner med refusjon som skal inntas. 

 

ØLP Resultat 2018-2021 

Resultatoppstillingen er som i budsjettet og løpende oppfølging i 2017. 

 

Det er i tillegg lagt inn to linjer under resultatoppstillingen som foretakene skal fylle ut: 

 Kostnader tjenestepris Sykehuspartner HF 

 Medikamentkostnader  

Her skal foretakene fylle ut hvilke kostnader som er inntatt i budsjettet på disse to 

områdene for hele planperioden. 
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Vedlagt oversendes som en veiledning til budsjettering av legemidler i planperioden notat 

og prognose utarbeidet av Sykehusapotekene. Evt. spørsmål til dette bes stilet direkte til 

Skule Ingeberg, tlf 48 60 02 45, e-post: skule.ingeberg@sykehusapotekene.no. 

 

Prosjektet Raskere tilbake vil sannsynligvis bli avviklet med virkning fra 01.01.2018. 

Helse- og omsorgsdepartementet har i oppdragsdokumentet for 2017 bedt de regionale 

helseforetakene om at det innen 01.05.2017 vurderes hvilke elementer i Raskere tilbake-

ordningen som bør videreføres innenfor spesialisthelsetjenestens ordinære pasienttilbud. 

Inntil videre foreligger det likevel ikke grunnlag for å be helseforetakene om å budsjettere 

med annet enn en videreføring av nivået fra 2017. 

 

ØLP HR 2018-2021 

Det er besluttet at budsjetteringen av bemanning, i ØLP, skal være ned på 

stillingskategorier fordelt på tjenesteområder. I den forbindelse vil det bli utarbeidet et 

eget formular i SAS som vil bli publisert så snart det er klart og informasjon vil bli gitt ut 

til foretakene. 

 

Det minnes om at fordelingen per tjenesteområde skal ta hensyn til at det ikke skal være 

månedsverk under “Annet” med unntak av personalboliger og barnehager. 

 

ØLP Kostnader per tjenesteområde 2018-2021 

Budsjetteringen i langtidsplanen omfatter kun kostnader, med samme spesifiseringsnivå 

som i årsbudsjett og løpende rapportering i 2017. Det minnes om kravet om sterkere 

vekst innen psykisk helsevern og TSB enn somatikk.  

 

Spesifiseringen av kostnader fordelt per tjenesteområde er slik (gjelder ikke de private 

ideelle sykehusene): 

 

For hvert tjenesteområde skal det oppgis sum driftskostnader, og spesifiseres herav 

 Avskrivninger (her inngår avskrivninger og nedskrivninger, kontogruppe 60 og 

tap ved avgang av anleggsmidler, konto 780) 

 Legemidler (kontogruppe 400) 

 Pensjon (kontogruppe 541) 

 

mailto:skule.ingeberg@sykehusapotekene.no
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Nødvendig grunnlagsmateriale fra Sykehuspartner HF vedrørende avskrivninger vil 

sendes direkte til det enkelte helseforetak. 

 

Malverk - Likviditet, finansiering og investeringer 

Det er få endringer sammenlignet med fjorårets malverk. Det er fortsatt krav om 

prosjektbasert budsjettering av investeringer. Nytt av året er: 

- I fane «5 – input annet“ skal finansieringsmiks per prosjekt spesifiseres. Det er 

videre lagt inn en kontroll som sjekker om årlige investeringer overgår tilgjengelig 

finansiering.  

- Analyser av driftsmargin før renter og avskrivninger, inklusive/eksklusive salg av 

eiendom, er innarbeidet i malverket 

- I fanen “Analyse Finans” er det lagt til en kontroll som sjekker om 

investeringsporteføljen opp mot tilgjengelig finansiering. 

Driftskredittrammene er fastsatt på grunnlag av status per 1.1.2017. Nedenfor omtales de 

enkelte arkfaner mer i detalj.  

 

Resultat 

Resultatet må avstemmes med det som er lagt inn i skjemaet ”ØLP Resultat 2018-2021” i 

SAS FM. Avskrivninger, finansinntekter og -kostnader beregnes i excelpakken og det er 

derfor laget en kontroll nederst i arkfanen som avstemmer nivået i resultat og 

kontantstrøm.  

 

Kontantstrøm 

Kontantstrømmen genereres automatisk basert på resultat og bakenforliggende arkfaner. 

På rad 35 ”Endring øvrig langsiktige forpliktelser” innarbeides finansierings- og 

avdragselementet knyttet til finansiell leasing.  Dette er en forenkling i excel-malen versus 

faktisk bokføring ved at det i malverket er forutsatt at leiebetalingen er lik 

avskrivningselement + renteelement. Helseforetaket er selv ansvarlig for å gjøre 

korrigering dersom faktiske effekter av finansiell leasing forventes å være vesentlig 

forskjellig fra forenklingsmetoden. 

 

1. Input likviditet 

Utgangspunktet for likviditetsbeholdning 1.1.2018 er estimert utgående 

likviditetsbeholdning 31.12.2017, per mars. Malverket er tilpasset for å ta hensyn til 
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planlagt nedbetaling av driftskreditt. Årlig nedbetaling legges i rad 11 og effekten på 

driftskredittrammen fremkommer i arkfanen ”Analyse finans”.      

 

2. Input anleggsmidler (AM) 

Lokale investeringer under 50 millioner kroner budsjetteres i utgangspunktet som ett og 

samme prosjekt. Prosjekter med regional finansiering spesifiseres særskilt. For pågående 

prosjekt som videreføres i langtidsperioden ønskes benyttet samme prosjektnavn som i 

den løpende rapporteringen. 

 

I arkfanen ”9. Kapitalisere AUU” sammenstilles de enkelte investeringene med aktuell 

finansieringskilde. Arkfanen henter automatisk opp prosjektene fra arkfanen ”2. Input 

AM”, og det vil av den grunn være hensiktsmessig å budsjettere de store 

byggeprosjektene med sentral finansiering først i denne arkfanen. Aktuelle prosjekt vil da 

legge seg øverst i den utvidede tabellen i arkfanen ”9. Kapitalisere AUU” og det blir mer 

oversiktlig å spesifisere finansieringskilden(e) til disse prosjektene.  

 

Investeringer finansiert over leasing skal registreres på kategori ”Balanseførte 

investeringer: Finansiell leasing”. Samlet årlig omfang av leasing summeres nederst i 

arkfanen.  

 

3. Input avskrivninger 

Avskrivninger regnes automatisk ut fra og med året etter investeringen er kapitalisert 

basert på budsjettert investeringspådrag i arkfane ”2. Input AM”. Dersom foretaket har 

et investeringspådrag hvor vesentlige beløp aktiveres fortløpende i året, og således 

genererer avskrivninger i samme år, kan dette korrigeres manuelt i rad 29-37, ved å 

addere inn ekstra avskrivninger i det aktuelle året, og eventuelt trekke fra tilsvarende 

beløp i slutten av avskrivningsperioden. Helseforetaket er selv ansvarlig for å rapportere 

et mest mulig korrekt avskrivingsnivå, uavhengig av excel-malens forenklingsmetoder. 

Slike vurderinger er spesielt viktig når store byggeprosjekter planlegges tatt i bruk i 

planperioden.  Nivået på avskrivninger som budsjetteres gjennom ”3. Input 

avskrivninger” må være avstemt med nivået som ligger i resultatet i SAS FM.  

     

4. Input salg anleggsmidler (AM) 
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Salgsobjekt og tilhørende salgssum og regnskapsmessig verdi legges inn. Se også 

budsjettskriv nr. 3 for hvilke forutsetninger som må være oppfylt før et planlagt salg kan 

budsjetteres.    

 

5. Input Annet 

5.1 Basisfordring i planperioden 

Utregningen av ”Basisfordring” går automatisk ved at avskrivninger og utsatt inntekt 

hentes opp fra aktuelle arkfaner, samt at helseforetakets nivå på andel regional likviditet 

ligger inne som en planforutsetning i malverket. I planperioden videreføres 

helseforetakenes andel av regionale investeringsmidler på 2017-nivå, dvs. med 954 

millioner kroner årlig. Det er foretatt oppdatering av prinsippene for fordeling 

helseforetakenes andel av regionale investeringsmidler mellom helseforetakene. De 

regionale investeringsmidlene skal nå fordeles mellom helseforetakene basert på 

helseforetakenes andel av fast inntekt med enkelte justeringer knyttet til 

gjestepasientoppgjør for regionale og nasjonale funksjoner ved Oslo universitetssykehus 

HF. Endringene i den interne lånemodellen vil ha virkning fra 2018 og er innarbeidet i 

økonomisk langtidsplan 2018-2021.  

 

Som forutsetninger for finansiering gjelder vedtak i sak 093-2009 om at ”all regional 

likviditet er rentebærende”. Nødvendig lån fra Helse Sør-Øst RHF skal derfor registreres 

i linje 45 i ”5. Input annet”. Foretaket kan velge å ta hensyn til opparbeidet fordring på 

det regionale helseforetaket frem til og med 31.12.17 som delvis finansiering av 

investeringer i store bygg. Dette gjøres i så fall på linje 47 i samme skjema.  

 

Det presiseres at beregning av basisfordring gjelder som en budsjettmessig forutsetning 

for økonomiplanperioden. 

 

5.2 Renteberegning av mellomværende 

Grunnlaget for renteberegningen er et resultat av foretakenes inngående balanse på 

konto 1321 ”Langsiktig fordring på avskrivningstilskudd HSØ RHF” (konto 2261 

”Langsiktig gjeld på avskrivningstilskudd HSØ RHF” for Sykehuspartner), foretakets 

årlige basisfordring, avdragsfinansiering og nivå på lånt/tilbakebetalt basislikviditet.      

 

5.3 Byggelånsrenter 
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På samme måte som i fjor følger et hjelpeark i excel med utsendelsen av malverket. 

Regnearket kan benyttes til å beregne byggelånsrenter på investeringenes tilknyttede 

finansiering. Ut ifra foretakets vurdering av tidspunkt for låneuttak og aktivering av 

investeringen, renteberegnes hele eller deler av årets lånebeløp med oppgitt rentesats. 

Låneopptak forutsettes å skje ved begynnelsen av perioden og kapitalisering ved slutten 

av perioden.  

 

Den årlige effekten av byggelånsrentene kopieres over i arkfane ”5. Input annet” rad 46 

og 48. For å unngå at byggelånsrentene gir kontantstrømeffekt i byggeperioden må de 

videre legges til i AUU kategorien under aktuelt prosjekt i arkfane ”2. Input AM”, det 

året rentene påløper. Til slutt må de akkumulerte byggelånsrentene aktiveres under 

aktuelt prosjekt i arkfane ”9. Kapitalisere AUU”. 

 

5.4 Langsiktige lån IKT  

Helseforetakene kan innenfor tilgjengelige investeringsmidler prioritere lokale IKT 

investeringer, som på bestilling av helseforetaket, gjennomføres av Sykehuspartner HF. 

Investeringene finansieres ved at foretaket forskuddsvis yter et lån til Sykehuspartner HF, 

som senere blir tilbakebetalt gjennom avdrag tilsvarende avskrivningselementet i 

tjenesteprisen. Netto lokale IKT investeringer må på lik linje med andre investeringer 

prioriteres innenfor helseforetakets tilgjengelige investeringsramme det enkelte år. 

Forventet nivå på foretakets lokale IKT investeringer legges inn på rad 49 i arkfane ”5. 

Input annet”. Nivået må være avstemt med Sykehuspartner HF. Det minnes forøvrig 

om: Sak 078-2011 Mål og budsjett 2012: ”Helseforetakene skal ikke gjennomføre egne 

investeringer på området. Kun unntaksvis, og etter dialog med det regionale helseforetaket, kan 

helseforetaket finansiere IKT-anskaffelser til eget bruk, foretatt gjennom Sykehuspartner” 

  

 

5.5 EK innskudd 

Utgangspunktet for nivået i langtidsplanen er budsjettert egenkapitaltilskudd i 2017.  

Egenkapitalinnskudd er 0,3 % av premiereserven, og historiske tall viser at 

premiereserven nominelt vokser med cirka 10 % i året. Det må derfor gjøres et 

overordnet anslag på reell vekst i premiereserven, som det deretter beregnes 0,3 % av.  

Egenkapitaltilskuddet skal salderes innenfor foretakets tilgjengelig likviditet.  

 

6. Finansposter  
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Der foretakets renteinntekt/-kostnad er et resultat av grunnlaget for renteberegning av 

basisfordring slik det fremkommer i arkfane ”5. Input annet”, beregnes en renteeffekt 

innenfor aktuelt år.  

 

Samlede rentekostnader for helseforetakenes eksisterende låneportefølje, både faste og 

flytende renter, i forkant er innarbeidet i malverket, basert på den rentekurven som er 

benyttet for denne langtidsplanperioden. 

 

7. Lange lån 

En forutsetning for å budsjettere nye lange lån, ”Investeringslån (HOD)”, er at prosjektet 

er et byggeprosjekt med en totalramme på over 500 MNOK. For nye lån etablert fra 

1.1.2016 gjelder 25 års avdragstid. 

 

Lån som er utbetalt pr. 31.12.16, men ikke konvertert, blir hensyntatt som grunnlag for 

avdrag og renter gjennom spesifisering av finansiering ved kapitalisering av 

investeringsprosjekt i ”9. Kapitalisere AUU”.  

 

Som en forutsetning i malverket beregnes avdrag og renter fra året etter at investeringen 

er ferdigstilt og tatt i bruk. Dersom helseforetaket forventer vesentlige endringer fra 

denne forenklingen skal det gjøres manuell korreksjon for dette. 

 

8. Utsatt inntekt 

Inntektsføring av investeringstilskudd.  

 

9. Kapitalisere AUU 

Investeringsprosjektene hentes opp basert på hva som er lagt inn i arkfane ”2. Input 

AM”, og prosjektenes tilhørende finansiering spesifiseres med utgangspunkt i gjeldende 

finansieringskilder. 

 

10. Bygningsmessig vedlikehold 

Helseforetaket skal under punkt 1 rapportere totale forvaltnings-, drifts-, vedlikeholds- 

og utviklingskostnader (FDVU) i 2017, basert på norsk standard NS 3454. Under punkt 

2 skal helseforetaket rapportere hva som er budsjettert av vedlikehold / utskifting, samt 

budsjetterte utviklingskostnader knyttet til offentlige krav og pålegg i perioden 2016-

2020.  
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11. Medisinskteknisk utstyr 

Hensikten med arkfanen er at investeringsbehovet og foretakets disposisjoner knyttet til 

erstatningsplaner for MTU skal fremkomme tydelig.  

 

Budsjettmalen inneholder en automatisk utregning av utstyrets snittalder i rad 19 og 28. 

Utregningen tar utgangspunkt i anskaffelseskost, trekker fra bokført verdi og deler 

beløpet på avskrivningsnivået. Det er viktig at foretakene gjør en rimelighetsvurdering av 

utviklingen i rad 19 og 28. Dersom foretaket har et bedre estimat på snittalder i 

anleggsregisteret skal formlene overstyres.  

 

Det skal registreres både verdivektet og enhetsvektet gjennomsnittsalder for MTU i 

helseforetaket. 

 

Når det gjelder anskaffelseskost ønsker vi at foretakene benytter anskaffelseskost per 

31.12 i det aktuelle år.  

 

12. Finansiell leasing  

Hensikten med arkfanene er å beregne årlig avskrivning og rente (NIBOR + 2 % margin) 

regnet av leasingsaldoen. Dersom helseforetaket forventer vesentlige endringer fra denne 

forenklingen skal det gjøres manuell korreksjon for dette. 

  

Pensjon 
 
Jfr. budsjettskriv 3 er inntektsnivået hensyntatt reduserte pensjonskostnader slik de 

fremkommer av NRS beregning fra januar 2017. Foretakene skal ta utgangspunkt i dette 

nivået ved budsjettering av pensjonskostnader.   

 

 

Prosess økonomisk langtidsplan 

Følgende tidspunkt/frister gjelder for arbeidet med Økonomisk langtidsplan 2018-2021: 

DATO LEVERANSER ANSVAR 

9. mars Styret i Helse Sør-Øst RHF behandler sak 

om planforutsetninger for helseforetakenes 

RHF 
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arbeid med økonomisk langtidsplan 2018-

2021 

10. mars  Utsendelse av malverk 

 Utsendelse av 

inntektsrammeforutsetninger, 

aktivitetsforutsetninger med mer på 

grunnlag av behandling i styret i Helse 

Sør-Øst RHF 

 Utsendelse av planforutsetninger 

vedrørende tjenestepris fra 

Sykehuspartner og prisprognoser fra 

Sykehusapotekene 

RHF 

18. april  Helseforetak og sykehus leverer sine 

innspill til økonomisk langtidsplan       

kl 11.00 

HF/sykehus 

25. og 26. april Administrative dialogmøter RHF/HF/sykehus 

27.april  Frist for oppdatert leveranse dersom 

dialogmøtene medfører et slikt krav 

HF/sykehus 

18., 19. og 31. mai Oppfølgingsmøter 1.tertial/Økonomisk 

langtidsplan 

RHF/HF/sykehus 

15.juni Styret i Helse Sør-Øst RHF behandler 

”Økonomisk langtidsplan 2018-2021” 

RHF 

 

 
For økonomisk langtidsplan gjelder: 

 Levering av komplett utfylt økonomisk langtidsplan med tilhørende 

kommentarer innen 18. april kl. 11 

 Avstemt internhandel i budsjett 2017 legges til grunn hvis ikke vesentlige 

endringer er kjent og avklart mellom aktuelle parter 


