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Økonomisk langtidsplan 2018-2021. 
Budsjett 2018 - Skriv nr. 3 – 

forutsetninger og inntektsrammer  

 

1. Styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF 9. mars  

 
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet planforutsetningene for økonomisk langtidsplan 

2018-2021 i sitt møte 9. mars. Styret fattet følgende vedtak i sak 021-2017Økonomisk 

langtidsplan 2018-2021. Planforutsetninger: 

 

1. Helseforetakene skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende overordnede mål:  

 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen  

 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  

 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet  
 

2. Følgende regionale mål legges til grunn for planleggingen i perioden: 

 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd  

 Sykehusinfeksjoner er redusert til 3% 

 Pasienten får timeavtale sammen med svar på henvisningen 

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

 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer  
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3. Krav med hensyn på innretning av og vekst i pasientbehandlingen, herunder aktivitet målt i ISF-
poeng, settes på bakgrunn av føringer i statsbudsjettet det enkelte år.  
 
Følgende planforutsetninger skal legges til grunn angående aktivitet og prioritering for perioden: 

 Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være i overkant av 2 % i 2018.  

 Vekst i aktiviteten innen somatikk skal være om lag 7 % i planperioden.  

 Veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg 
være høyere enn for somatikk. Det enkelte helseforetak og sykehus skal i sine 
aktivitetsbudsjetter legge til rette for at dette innfris for foretaksgruppen hvert år i perioden. 

 
4. Det skal planlegges for at gjennomsnittlig ventetid skal reduseres hvert år, og være under 60 dager 

for somatikk og under 45 dager for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
 

5. Målet om at ressursbruk til forskning over tid skal utgjøre 5 % av samlet ressursbruk, søkes 
primært ivaretatt gjennom økt forskning med ekstern finansiering.   
 

6. Helseforetakene må gjennomføre egne analyser av bemanningsbehov innen aktuelle fagområder og 
knytte dette til egne utviklingsplaner. Analysene må følges opp av tiltak i perioden som bidrar til å 
sikre at utdanning og kompetanse er i samsvar med helseforetakets behov. 

 
7. Helseforetakenes innspill til økonomisk resultat i perioden skal baseres på realistiske forutsetninger 

om kostnads- og inntektsutvikling i helseforetaket, og tiltak for å oppnå det planlagte resultat skal i 
størst mulig grad beskrives og tallfestes. Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med de ansatte og 
deres organisasjoner.  

 
8. Foretaksgruppens samlede resultat bør mot slutten av økonomiplanperioden minst utgjøre 2,5 % av 

samlede inntekter. 
 

9. Det forutsettes at økonomiske gevinster som følge av store investeringsprosjekter og felles regionale 
satsninger, herunder nytt sykehus på Kalnes og avtale med ekstern leverandør av 
infrastrukturmodernisering innen IKT, realiseres i henhold til plan.  

 
10. Helseforetakene skal bidra med egenfinansiering, herunder likviditet fra egne positive resultater, ved 

finansiering av regionalt prioriterte investeringsprosjekter i eget helseforetak. Forutsetning 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. 

 
11. For perioden 2018-2021 skal helseforetakene benytte sine kartlegginger av status og behov for 

medisinsk teknisk utstyr, foreta prioriteringer og innarbeide anskaffelsesplaner i innspillet til 
økonomisk langtidsplan. Det skal også vises hvilke effekter dette får på gjennomsnittlig alder på det 
medisinsk- tekniske utstyret.  
 

12. Helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for eiendomsområdet. 
Økonomisk langtidsplan skal inkludere plan for forbedring av de dårligste byggene som skal brukes 
videre. Helseforetakene må sette av midler til både løpende og ekstraordinært vedlikehold. I 
gjennomsnitt bør dette ligge på 250 kr/kvm for hele bygningsmassen. 
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Saksutredningen er lagt ved dette skrivet som vedlegg. Det forutsettes at helseforetakene 

og sykehusene gjør seg kjent med innholdet i saken og de føringer som gis. Enkelte 

avsnitt fra saksutredningen er kopiert inn i dette skrivet. 

 

2. Høyere vekst i TSB og psykisk helsevern enn i somatikk  
 
Vekst innen de ulike tjenesteområdene kan variere mellom sykehusområdene, men 

følgende føringer gjelder alle helseforetak: 

 Aktivitetsvekst i pasientbehandlingen på i overkant av 2 % i 2018. Vekst omfatter 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern og somatikk.  

 Vekst i aktiviteten innen somatikk på om lag 7 % i planperioden.  

 Veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal 

hver for seg være høyere enn for somatikk. Det enkelte helseforetak og sykehus 

skal i sine aktivitetsbudsjetter planlegge for dette. Aktivitetsveksten skal måles i 

antall polikliniske konsultasjoner.  

 

Helseforetakene kan budsjettere med høyere vekst forutsatt at krav om prioritering 

mellom tjenesteområder oppfylles og det skjer innen rammene av en bærekraftig 

økonomi. Endelige krav med hensyn på innretning av og vekst i pasientbehandlingen, 

herunder aktivitet målt i ISF-poeng, settes på bakgrunn av føringer i statsbudsjettet det 

enkelte år.  

 

3. Ventetider 
 

Ventetidene, skal reduseres hvert år, og det legges opp til differensiering mellom 

tjenesteområdene: 

 Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager for somatikk, og under 45 

dager for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

 

4. Bemannings- og personalområdet 
 
Helseforetakene må gjennomføre egne analyser innen aktuelle fagområder som knyttes til 

foretakenes utviklingsplaner. Analysene bør understøttes av Nasjonal/regional 

bemanningsmodell, og særskilte utdanningsutfordringer må følges opp lokalt/regionalt 



 

Side 4 av 19 

og nasjonalt i samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Analysene må følges opp av tiltak 

i økonomiplanperioden for å sikre at det er bemanningsressurser med tilstrekkelig 

kapasitet og riktig kompetanse/utdanning i helseforetaket til å dekke framtidige behov. 

 

Det forventes at alle foretak øker innsatsen for å sikre bedre ressursstyring med mer 

helhetlig og langsiktig bemanningsplanlegging ved at det legges vekt på følgende forhold: 

 

 Arbeidet med aktivitetsstyrte bemanningsplaner gjennomføres med fokus på å 

sikre gode og forutsigbare pasientforløp samt trygt og sikkert arbeidsmiljø 

 Nye behandlingsformer og arbeidsprosesser, jobb- og oppgavedeling, endret 

teknologi og organisering stiller nye krav til kompetanse som må hensyntas i 

planleggingen 

 Det stilles krav til produktivitetsvekst og effektivisering som må følges opp ved at 

bemanningsressurser og kompetanse (ansatte) benyttes riktig, og er i samsvar 

med ressurstilgangen  

 Foretakene må sikre at organisering av legetjenesten ivaretar ny struktur og 

modell for utdanning av legespesialister  

 Overtid og innleie skal være realistisk budsjettert, basert på tidligere års faktiske 

tall 

 

5. Utfordrende krav i planperioden 
 
De samlede kravene til økt aktivitet, reduserte ventetider, dokumenterbar kvalitet og aktiv 

brukermedvirkning, samt økonomisk handlingsrom for å legge til rette for investeringer 

er utfordrende.  

 Helseforetakene skal i sine økonomiplaner vise hvilke tiltak de gjør eller 

planlegger med for å tilrettelegge driften slik at medarbeidernes ressurser kan 

brukes målrettet og koordinert 

 Det er et lederansvar på alle nivå å få til en planleggingshorisont på minimum 

seks måneder i alle poliklinikker 

 Det forutsettes en systematisk erfaringsutveksling med/læring av helseforetak 

som har effektive pasientforløp med korte liggetider, god utnyttelse av 

operasjonsstuer og medisinsk teknisk utstyr, samt god tilgjengelighet  
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6. Inntektsforutsetninger og inntektsrammer 
 
Planleggingsrammene for perioden 2018-2021 er basert på følgende forutsetninger: 

 

5.1 Inntektsmodellen  
 
For årene 2018-2021 er det benyttet forventet befolkningsutvikling basert på Statistisk 

sentralbyrås middelverdier. Statistisk Sentralbyrå (SSB) oppdaterer den forventede 

befolkningsutviklingen hvert annet år, og siste oppdatering er fra juni 2016. Oppdatert 

befolkningsframskriving er innarbeidet i planforutsetningene. 

 

Det er foretatt oppdateringer av sosioøkonomiske faktorer og elementer i 

kostnadskomponenten. Det er videre innarbeidet oppdaterte aktivitetstall i forbindelse 

med beregningen av avregningseffekter knyttet til bruk av tjenester fra private, og for 

mobilitet mellom helseforetakene knyttet til kapital og inntekter til dekning av endrede 

pensjonskostnader som følge av endrede beregningsforutsetninger. 

Behovskomponenten 
 
Følgende tabell viser hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for 

befolkningsutviklingen i perioden. Tabellen viser estimert befolkningsmengde pr 30.6 

hvert år for opptaksområder innen somatikk: 

 
 
Sosioøkonomiske variable som ikke er låst i modellen er oppdatert.  

Sykehusområdenes andel av behovskriteriet «Dødelighet 20+» har vært beregnet med 

ettårig data. Mindre variasjoner i datagrunnlaget har gitt relativt store økonomiske 

effekter som følge av årlig oppdatering, og det er fra modelloppdateringen i 2018 

benyttet et treårig gjennomsnitt av data ved beregning av sykehusområdenes andel av 

kriteriet «Dødelighet 20+».  Andelene i befolkningen innenfor hver sosioøkonomiske 

variabel er framskrevet i forhold til befolkningsutviklingen. 
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Kostnadskomponenten 
 
Fastbeløp i kostnadskomponenten for merkostnader knyttet til forskning, undervisning, 

ikke vestlig innvandrere, reiseavstand, samt kostnadskomponenten i PHT-elementet er 

prisjustert. Øvrige data er oppdatert med ett års nyere data.  

Abonnementet for lands og regionsfunksjoner 
 
Forutsetningene for abonnement for lands- og regionsfunksjoner er opprettholdt, med 

123 % av ISF- pris og 40,5 DRG- poeng pr 1000-innbyggere for inneliggende, samt 100 

% av ISF- pris og 2 DRG- poeng pr 1000-innbyggere for poliklinikk. 

Abonnementet er oppdatert i forhold til antall innbyggere og behovsindeks. Det er for 

2018 oppdatert uttrekk fra abonnementet for bruk av tjenester innen definerte hjerte-

DRG’er ved andre regionssykehus, Feiringklinikken og Sørlandet sykehus HF.  

Flerområdefunksjoner 
 
Avregning av flerområdefunksjoner er videreført fra 2017-modellen, men data er 

oppdatert. Det vil si at det i avregningen er kompensert for 20 % av ISF for slike 

funksjoner, slik at de totalt blir finansiert med 100 % av ISF.  

Omfordeling av poliklinisk lab/rad 
 
Grunnlagsdata er oppdatert med ett års nyere data. Omfordeling av kostnader for 

poliklinisk laboratorievirksomhet videreføres i modell 2018. Det er varslet at 

takstsystemet vil bli lagt om fra 2018. Dette vil bli hensyntatt i beregninger inn mot 2018-

budsjettet, og kan innebære endringer i omfordelingseffektene som foreligger i 

planforutsetningene. 

Avregning privat rehabilitering, laboratorievirksomhet, radiologi og private 
institusjoner innen PHV 
 
Alle grunnlagsdata er oppdatert med ett års nyere det data. Det er i forbindelse med 

oppdatering av inntektsmodellen for 2018 endret avregningsmetodikk for avregning av 

kjøp fra private avtalepartnere og private ideelle sykehus uten opptaksområde, som gir 

økonomiske omfordelinger: 

 Sykehusområdenes forbruk av tjenester levert fra private avtalepartnere avregnes i 

modell 2018 for netto budsjettert kostnad (brutto kostnad for kjøp, fratrukket 

ISF-inntekter), sammenlignet med brutto kostnad i modell 2017 
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 Sykehusområdenes kjøp fra private sykehus uten definert opptaksområde 

beregnes i 2018- modellen etter kjøp fra det enkelte sykehus hver for seg, mot 

tidligere praksis hvor avregningen har skjedd med utgangspunkt i kjøp fra disse 

sykehusene samlet sett 

 For kjøp fra private tilbydere innen TSB innføres en økning i avregning etter 

andel forbruk fra 50 % (og 50 % behov) til 70 % (og 30 % behov) som vil 

tilpasses over to år. Sykehusområdene avregnes 60 % etter forbruk og 40 % etter 

behovsandel i modell 2018. 

 

Det vises til tidligere utsendte presentasjoner fra direktør- og økonomidirektørmøtet for 

bakgrunn for endring i avregningsmetodikk og valg av tilnærming innenfor de ulike 

områdene. 

Håndtering av pensjon 
 
Inntektsmodellen består av et eget element for fordeling av inntekt til dekning av økte 

pensjonskostnader som følge av endrede beregningsforutsetninger.  

 

I modellelementet for pensjon for 2018 er andelen av reduserte pensjonskostnader som 

ble trukket i statsbudsjettet for 2017, fordelt gjennom modellen. I 2017 ble de samme 

midlene fordelt etter andel kostnadsreduksjon. Dette gir omfordelinger mellom 2017 og 

2018.  

 

Oppdaterte beregninger fra januar 2017 viser en ytterligere reduksjon i 

pensjonskostnaden i 2017. Forventet reduksjon i basisrammen som følge dette i RNB 

2017 på i alt om lag 269 millioner kroner, er som planforutsetning i økonomisk 

langtidsplan 2018-2021 fordelt etter andel kostnadsreduksjon i 2017, mens det beregnes 

modelleffekter fra 2018. Fordelingen på helseforetak av forventet basisreduksjon som 

følge av dette i 2018 fremgår av de vedlagte inntektsrammene. 

 

Oslo universitetssykehus har som eneste helseforetak en økt kostnad i 2017 

sammenliknet med budsjett. Dette skyldes blant annet en engangseffekt knyttet til 

beregningstekniske forhold i Statens pensjonskasse som øker pensjonsforpliktelsen i 

Oslo universitetssykehus. Siden engangseffekten kun treffer Oslo universitetssykehus gis 

helseforetaket mulighet til å planlegge med en ekstraordinær inntektsstøtte på 35 

millioner kroner i planperioden. Det vil i budsjettet for 2018 bli vurdert om det faktisk vil 
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være behov for ekstraordinær inntektsstøtte til Oslo universitetssykehus knyttet til denne 

effekten sett i lys av utvikling av pensjonskostnad og øvrige budsjettforutsetninger. 

Beregning av basisramme til fordeling 

Basisramme til fordeling for inntektsmodellen, dvs. den delen av basisrammene som 

omfordeles i inntektsmodellen, er basert på beregnede basisrammer i budsjett 2017 pr. 

tjenesteområde, inklusive kapital, pensjon og forskning. Følgende forhold er holdt 

utenfor beregningene: 

 

 Uttrekk av basisrammene 2017 som følge av innføring av nøytral merverdiavgift 

 Uttrekk og bevilgning knyttet til Kvalitetsbasert finansiering 

 Uttrekk og tilbakelegging av midler knyttet til avbyråkratiserings- og 

effektiviseringsreformen (ABE) 

 Forhold utenfor modellen 

Listen over forhold som finansieres utenfor modellen er gjennomgått og oppdatert. I 

tillegg er det innarbeidet følgende større justeringer i forhold til fjorårets modell: 

 

 Det er tilordnet 1,7 millioner kroner til hver av nasjonale og flerregionale 

behandlingstjenester, knyttet til kompetanserelaterte tiltak 

 Inntektsstøtte på 75 millioner kroner til Oslo universitetssykehus i budsjett 2017 

er inntil videre holdt utenfor modellen 

Sammen med inntektsrammene er det en oversikt pr. helseforetak/sykehus over hvilke 

forhold som er finansiert utenfor modellen. 

Inntektsmodell 2018-21 
 
Tabellen under gir omfordelingseffekter av inntektsmodellen 2018-21 på 

helseforetak/sykehusnivå, tall i millioner kroner: 



 

Side 9 av 19 

 

 

5.2 Midler til økt aktivitet 
 
For årene 2018-2021 legges det til grunn en økning i bevilgningen til Helse Sør-Øst RHF 

på 450 millioner kroner årlig til finansiering av økt aktivitet.  

 
Som planforutsetninger i perioden legges det til grunn følgende 
 

 Helseforetak og sykehus   300 millioner kroner 

 Helse Sør-Øst RHF   150 millioner kroner 

Den forutsatte økte bevilgningen på 300 millioner kroner til økt aktivitet er i de 

foreløpige planleggingsrammene fordelt i henhold til oppdaterte behovsandeler innen de 

ulike tjenesteområdene.  For Sunnaas sykehus HF og de tre private, ideelle sykehusene 

uten definert opptaksområde er midler fordelt i henhold til andel av samlet basisramme 

somatikk. 

 

Den økte tildelingen til Helse Sør-Øst RHF i perioden skal primært benyttes til økt 

resultatbuffer, som hvis den fører til økt resultat, vil kunne benyttes til regionalt 

prioriterte investeringer.  

 

5.3 Nye forhold fra 2018 
 

I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Sør-Øst RHF for 

2017 heter det at det forberedes endringer i finansieringsordningen. Det tas sikte på 

 innføring av betalingsplikt for kommunene for pasienter med rus- og/eller 

psykiske helseproblemer tidligst fra 2018 

 å legge om refusjonssystemet for laboratorieundersøkelser fra 1. januar 2018 

2018 2019 2020 2021

Akershus universitetssykehus HF 83,2 34,3 27,2 26,4

Sykehuset Innlandet HF -63,6 -43,0 -36,3 -33,1

Oslo universitetssykehus HF -48,4 52,8 45,2 40,3

Diakonhjemmet sykehus -1,0 4,8 3,9 3,3

Lovisenberg diakonale sykehus -0,7 5,0 4,0 3,3

Sørlandet sykehus HF -32,4 -0,8 -0,7 -0,8

Sykehuset Telemark HF -3,0 -25,9 -16,7 -15,4

Sykehuset i Vestfold HF -7,7 -10,8 -8,4 -8,0

Vestre Viken HF 73,7 -9,2 -10,9 -9,4

Sykehuset Østfold HF -0,1 -7,1 -7,3 -6,6

I alt 0,0 0,0 0,0 0,0
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Omlegging av refusjonssystemet for laboratorieundersøkelser kan gi betydelige 

omfordelingseffekter. 

 

I tillegg legges beregning av kostnadsvekter innen ISF- ordningen om. Dagens vekter er 

beregnet med utgangspunkt i en top-down modell, der kostnader blir fordelt til enkelt- 

DRG’er etter nasjonale fordelingsnøkler og standardiserte kostnadsgrupper (operasjon, 

intensiv, lab, bilde, mv) og liggetid. Disse nasjonale fordelingsnøklene er gamle og ikke 

oppdatert med hensyn til medisinsk praksis (ny teknologi), organisering 

(funksjonsfordeling), endringer i DRG-logikken eller ansvarsoverføringer 

(samhandlingsreformen). Fra 2018 vil vektene bli beregnet med basis i kostnader på 

pasientnivå, KPP. Foreløpige beregninger fra Helsedirektoratet tyder på at denne 

omleggingen ikke gir store omfordelingseffekter mellom helseregionene, men til dels 

store effekter for enkeltforetak. Generelt vil en slik omlegging gi større vekt til 

medisinske DRG’er på bekostning av kirurgiske DRG’er.  

 

5.4 Andre forhold 
 

 Faste 2017- priser 

Alle inntekter i økonomisk langtidsplan er gitt i faste 2017- priser, dvs. at det ikke er 

innarbeidet pris- eller lønnsvekst gjennom perioden. Dette gjøres i de enkelte års 

inntektsrammer i henhold til forutsetninger i Prop 1S.  

Alle kostnader skal også budsjetteres i faste 2017- kroner. Helseforetakene bes imidlertid 

å ta høyde for eventuelle forventede reelle endringer, eksempelvis når det gjelder lønn, 

medikamenter og bygg. 

 

 ISF – ordningen forutsatt videreført 
 
2017 – løsningen innen innsatsstyrt finansiering er forutsatt videreført gjennom hele 

økonomiplanperioden, både innen somatikk og poliklinisk behandling innen psykisk 

helsevern og TSB. 

 

 Særskilt om pasientadministrerte legemidler (H-resepter) 

Det kan forventes at det skjer overføring av flere pasientadministerte legemidler (H-

resepter) til ISF-systemet i perioden, herunder overføring til ISF for legemidler hvor 



 

Side 11 av 19 

finansieringsansvaret ble overført i 2017. Dette forventes imidlertid å være 

budsjettnøytralt, slik at ved overføring til ISF vil basisrammen reduseres tilsvarende økte 

ISF-refusjoner.  

 

I ØLP-sammenheng skal det ikke hensyntas slik overføring til ISF-systemet, verken hva 

gjelder antall ISF-poeng for legemidler eller endringer mellom basisramme og ISF-

refusjoner. Hvis foretakene selv vurderer at slike endringer i perioden kan gi endrede 

inntekter, bes det om at dette blir lagt til «Andre driftsinntekter», og at det i 

kommentarene gis informasjon om forutsetninger lagt til grunn på dette området. 

 

 Aktiviteten ved Oslo universitetssykehus  
 

I tillegg til pasienter omfattet av abonnementsordningen i inntektsmodellen, behandler 

Oslo universitetssykehus et stort antall gjestepasienter med ordinær 

gjestepasientfinansiering, dvs. 80 % av ISF- prisen. Korrigert for områder omfattet av 

bilaterale avtaler, områder hvor det faktureres 100 % ISF eller det som må kunne 

forventes som et normalt nivå på gjestepasienttrafikk, utgjør dette volumet ca. 12.000 

ISF-poeng.  

 

For 2017 er Oslo universitetssykehus tildelt 75 millioner kroner som en midlertidig 

inntektsstøtte knyttet til denne meraktiviteten. Dette beløpet videreføres inntil videre i 

økonomisk langtidsplan 2018-2021, og fordeles utenfor inntektsmodellen. Denne 

tildelingen vil bli sett i sammenheng med det arbeidet som gjennomføres knyttet til 

oppdatering og revisjon av enkelte elementer i inntektsmodellen. 

 

 Pasientreiser 
 
Som følge av ny organisering av pasientreiser uten rekvisisjon knyttet til prosjektet “Mine 

pasientreiser”, vil det regionale pasientreisekontoret ved Sykehuset Innlandet avvikles fra 

2018 og virksomhetsoverdras til Pasientreiser. Fra 2018 vil dermed finansieringen av 

dette kontoret falle bort, og midlene bli tilbakeført det regionale helseforetaket.  

 Sykehuset Telemark– etablering av tilbud innen TSB 

 
Fra 2018 er det planlagt etablert et tilbud knyttet til avrusning og innleggelser etter Helse- 

og omsorgstjenestelovens §10-2 ved Sykehuset Telemark. Det vil i den forbindelse bli 
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vurdert å tildele ekstraordinær inntektsstøtte til Sykehuset Telemark. Dette vil en komme 

tilbake til i budsjettprosessen for 2018. 

 

 Private, ideelle sykehus uten definert opptaksområde- omlegging av 
faktureringsordning 

 
Den spesielle faktureringsordningen knyttet de private ideelle sykehusene uten definert 

opptaksområde foreslås avviklet fra 2018. Dagens faktureringsordning for disse 

sykehusene er videreført fra tidligere Helse Sør og Helse Øst. Det betyr at sykehusene 

fortsatt fakturerer som før sammenslåingen av de to regionene, da det ikke var 

internfakturering innad i regionene. For å forenkle og for å likebehandle helseforetakene, 

tas det sikte på å avvikle dette oppgjøret fra 2018, og at sykehusenes basisrammer 

kompenseres for beregnet bortfall av inntekter med økt basisramme. Økt basisramme 

med tilsammen om lag 20 millioner kroner til disse sykehusene finansieres fra det 

regionale helseforetaket. Beløpets størrelse vil bli fastsatt i forbindelse med 

budsjettprosessen for 2018, og innarbeidet i inntektsrammene for 2018. 

 

5.5 Foreløpige økonomiske planleggingsrammer i perioden 
 
Planleggingsrammene omfatter faste inntekter, dvs. basisramme inklusive midler til 

kvalitetsbasert finansiering samt midler til forskning, nasjonale kompetansetjenester og 

diverse statlige tilskudd. For økonomiplanperioden 2018-2021 gis i sum følgende 

økonomiske planleggingsrammer (faste inntekter), tall i millioner 2017- kroner: 

 

Spesifiserte tabeller for hvert helseforetak og sykehus følger som vedlegg. 

2018 2019 2020 2021

Akershus universitetssykehus 5 638 5 717 5 790 5 862

Oslo universitetssykehus 12 469 12 570 12 664 12 752

Sunnaas sykehus 412 414 417 419

Sykehuset Innlandet 5 304 5 303 5 309 5 318

Sykehuset i Vestfold 2 922 2 935 2 950 2 965

Sykehuset Telemark 2 265 2 257 2 259 2 262

Sykehuset Østfold 3 622 3 645 3 668 3 692

Sørlandet sykehus 4 037 4 067 4 098 4 128

Vestre Viken 5 367 5 402 5 435 5 470

Sykehuspartner 20 2 0 0

Diakonhjemmet sykehus 1 116 1 126 1 136 1 144

Lovisenberg Diakonale sykehus 1 154 1 165 1 175 1 185

Betanien Hospital 88 88 89 90

Martna Hansens hospital 127 128 129 130

Revmatismesykehuset 53 54 54 55

Helse Sør-Øst RHF 7 382 7 550 7 702 7 852

I alt 51 975 52 425 52 875 53 325
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5.6 Perioden etter 2021 

I de vedlagte tabeller er det gitt inntektsrammer for årene 2021 – 2035 på overordnet 

nivå. Disse rammene er beregnet ut fra en forutsetning om videreføring av den årlige 

bevilgningsøkningen som er lagt til grunn for årene 2018-2021, fordelt i henhold til 

fremskrevet behovsandel for de ulike tjenesteområdene. I tillegg er det beregnet 

omfordelinger knyttet til inntektsmodellen basert på 5- årsintervaller. 

Slike beregninger er ikke gjort for Sykehuspartner, Sunnaas sykehus og de private ideelle 

sykehusene.  

 

7. IKT- tjenestepriser og Digital fornying 
 

Investeringer i den regionale IKT- porteføljen skjer i regi av Helse Sør-Øst RHF. 

Løsningene overføres til Sykehuspartner når de er ferdigstilt og finansieres ved at 

helseforetakene betaler for avskrivnings- og driftskostnadene gjennom en tjenestepris. 

Økte investeringer vil derfor innebære økte tjenestepriser. I tillegg kommer økte 

opplæringskostnader, tilretteleggingskostnader mv lokalt. De tjenesteprisene som settes 

fra Sykehuspartner er derfor viktige parametere for helseforetakene å innarbeide i sine 

resultatanalyser. 

 

Disse tjenesteprisene synliggjør det beste estimatet på fremtidig kostnadsutvikling gitt 

tilgjengelig informasjon, og skal legges til grunn ved utarbeidelse av foretakets innspill til 

økonomisk langtidsplan. På denne måten synliggjøres hvilket potensial for 

gevinstrealisering eller behov for generell effektivisering den strategiske satsningen på 

IKT vil medføre.  

Prisene vil bli formidlet i egen utsendelse fra Sykehuspartner. Det tas forbehold om at 

dette er foreløpige tjenestepriser fra Sykehuspartner og at det vil kunne komme endringer 

inn mot budsjett 2018.  

8. Medikamentkostnader til Sykehusapotekene m.fl. 

Prognose for medikamentkostnader sammen med et notat med forklaringer og 

informasjon om prognosen, utarbeides av Sykehusapotekene, og sendes i egen 

oversendelse fra Helse Sør-Øst RHF.  
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9. Resultat for å oppnå økt økonomisk handlingsrom 
 
For å sikre langsiktig handlingsrom for investeringer er det nødvendig at det genereres 

likviditet gjennom overskudd i helseforetakene. Det forutsettes at helseforetakene 

fastsetter sine resultatmål i perioden ut i fra realistiske forutsetninger knyttet til 

kostnadstilpasning og gevinstrealisering, og slik at det muliggjør nødvendige investeringer 

gjennom perioden. Det bør i løpet av planperioden legges opp til å oppnå årlige 

økonomiske resultater på minst 2,5 % av totale inntekter. 

 

Det vises også til oppdraget som er gitt til de regionale helseforetakene fra eier i 2017 om 

å redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom helseforetakene. 

I den regionale økonomiske langtidsplanen vil det bli lagt vekt på å synliggjøre slike 

forskjeller og via dialog med helseforetakene bidra til å redusere disse.    

I fastsettingen av resultatmål skal det også ta innarbeides realistiske forventninger til 

gevinstuttak knyttet til standardisering av IKT- løsninger og investeringer. 

 

Det legges til grunn at de resultatmål for 2018 som helseforetakene nå gir som innspill til 

økonomisk langtidsplan, i stor grad vil være førende for de resultatkrav som vil bli 

vedtatt av styret i det regionale helseforetaket, og tatt inn i Oppdrag og bestilling for 

2018. 

10. Realistisk budsjettering- krav til dokumentasjon 

Det presiseres at foretakene må budsjettere med realistiske inntekter og kostnader, 

spesielt må det tas hensyn til kostnadsvekst i forbindelse med den økte aktiviteten som 

legges til grunn i perioden.  Det vises også til spesielle føringer nevnt under punkt 5.4 hva 

gjelder lønnsglidning, ekstrahjelp og overtid, refusjoner samt innleie av helsepersonell.  

I tidligere økonomiske langtidsplaner har helseforetakene i stor grad forutsatt redusert 

bemanning og dermed økt produktivitet for å kunne realisere forutsatt eller ønsket 

økonomisk resultat. Beskrivelse og dokumentasjon/ tallfesting av tiltak for å kunne 

oppnå dette har imidlertid i mange tilfelle vært mangelfulle.  

Det bes om at helseforetakene i størst mulig grad dokumenterer og tallfester tiltak i sine 

innspill til den regionale økonomiske langtidsplanen. Spesielt må dette vektlegges for 

første år i perioden; 2018. 
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11. Finansiering av investeringer 
Investeringsprosjekter skal innarbeides i helseforetakets økonomiske langtidsplan. 

Prosjekter som pr dags dato ikke ennå har status tilsvarende godkjent forprosjekt vil 

regnes som et budsjettmessig innspill. Formell behandling av prosjekter gjøres kun i 

konkret dialog med Helse Sør-Øst RHF. 

 

Store byggeprosjekter som innarbeides skal: 

 Innarbeides med maksimalt 70 prosent rentebærende lån 

 Resterende 30 prosent av finansieringen budsjetteres som regionale midler, 

og/eller egenkapital. Faktisk andel egenkapital vil vurderes i hvert enkelt 

tilfelle ved tidspunkt for eventuell formell behandling. 

 Være i sammenheng med helseforetakets arealplaner 

Regionale prosjekter omfatter større byggeprosjekter over 100 millioner kroner og 

regional IKT satsning. Det vises videre til eiendomsstrategien i Helse Sør-Øst RHF, 

vedtatt i sak 010-2011. I henhold til vedtatt eiendomsstrategi skal det enkelte helseforetak 

foreta nødvendige lokale investeringer knyttet til vedlikehold, teknisk og funksjonell 

oppgradering av bygningsmassen, medisinsk teknisk utstyr (MTU) mv. innenfor sin 

tilgjengelige likviditet. Lokale IKT investeringer må i likhet med øvrige investeringer 

prioriteres innenfor tilgjengelig likviditet.  

 

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. Endringene i den interne lånemodellen vil ha virkning fra og med 

2018, og innarbeides i økonomisk langtidsplan 2018-2021. 

 

Bevilgninger av regionale midler til regionale investeringsformål vedtas av styret i Helse 

Sør-Øst RHF i forbindelse med det enkelte årsbudsjett. I planperioden skal gjeldende 

likviditetsstyringsprinsipper etterleves; det vil blant annet si at det ikke skal budsjetteres 

med bruk av årets resultat til investeringer før i påfølgende år. Foretakene kan videre 

bedre sitt økonomiske handlingsrom for investeringer ved salg av eiendom. 
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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.  

I økonomisk langtidsplan periode 2018-2021, skal foretakene budsjettere med de faktiske 

planlagte salg slik at foretakets egenfinansieringsevne fremkommer. 

Det skal budsjetteres med salg av eiendom under følgende betingelser: 

Sannsynlighet for gjennomføring bør være høy, det vil si: 

 Lett omsettelige objekter 

 Ingen reguleringsmessige forhold uavklart 

 

Forventet likviditetstilførsel fra salg av eiendom kan verken forpliktes eller brukes før 

midlene er innbetalt. Gjeldende fullmaktregime skal etterleves.  

12. Bygningsmessig vedlikehold 
 
Helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for 

eiendomsområdet, og i tråd med krav om planmessig vedlikehold gitt i foretaksmøter. 

Økonomisk langtidsplan skal inkludere plan for forbedring av minimumstilstand for 

bygg. Helseforetakene må sette av midler til løpende og periodisk vedlikehold i tillegg til 

eventuelt ekstraordinært vedlikehold for å ta igjen vedlikeholdsetterslep. I gjennomsnitt 

bør løpende og periodisk vedlikehold ligge på 250 kroner per kvm. for hele 

bygningsmassen. 

13. Medisinsk teknisk utstyr, MTU 
 

For perioden 2018-2021 skal helseforetakene benytte sine kartlegginger og prioritering av 

anskaffelsesbehovet for MTU i eget helseforetak og dokumentere hvordan dette er 

innarbeidet i innspillet til økonomisk langtidsplan, samt hvilke effekter dette får på 

gjennomsnittlig alder på utstyrsparken. I tråd med tidligere krav fra Helse Sør-Øst RHF 

skal det enkelte helseforetak utarbeide erstatningsplaner for utstyrsparken 

Videre skal forbedringsarbeidet på anskaffelsesprosessene knyttet til innkjøp av utstyr 

videreføres, herunder økt samordning av regionale og nasjonale anskaffelser. 

14. Prosess frem til styrets behandling 15. juni 
 
Følgende tidspunkt/frister gjelder for arbeidet med Økonomisk langtidsplan 2018-2021: 
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DATO LEVERANSER ANSVAR 

10.mars • Utsendelse av budsjettskriv m/ styrets 

vedtak ang. aktivitet, prioriteringer og 

inntektsrammeforutsetninger 

• Utsendelse av malverk, samt publisere 

forms 

• 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 

 

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 malverk med tilhørende kommentarer innen 14. april 

o Rapporteringspunkt for Excel-leveranse: rapportering@helse-sorost.no 

 Ikke krav om registrering i Profitbase 

 Avstemt internhandel i budsjett 2017 legges til grunn hvis ikke vesentlige 

endringer er kjent og avklart mellom aktuelle parter 

15. Administrative dialogmøter 
 

Som det fremkommer i tidsplanen legges det opp til administrative dialogmøter med 

foretakene 25. og 26. april. Plan for disse møtene er tidligere oversendt 

økonomidirektørene. I møtene legges det ikke opp til deltagelse fra administrerende 

direktør.  

mailto:Rapportering@helse-sorost.no
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Fram til disse møtene avholdes vil foretakenes leveranse bli gjennomgått og 

kvalitetssikret fra Helse Sør-Øst RHF, og det legges opp til en tett dialog i denne 

prosessen. Helse Sør-Øst RHF forutsetter derfor at foretakenes/sykehusenes 

kontaktpersoner er tilgjengelig for spørsmål og eventuelle oppdateringer i denne 

perioden 

 
Oppdatert møteplan: 
 

 
 
 
Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake til agenda for disse møtene. 

 

16. Krav til styrebehandling 
 
Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene før saken til 

styret for det regionale helseforetaket ferdigstilles, dvs. fortrinnsvis innen utgangen av 

mai 2017 Styrebehandlingen skal omfatte både drifts- og investeringsbudsjettet, 

likviditetsbudsjett, samt en samlet vurdering av foretakets bæreevne og 

likviditetssituasjon. Formålet med dette er at de foretaksvise økonomiske langtidsplanene 

skal være formelt forankret i helseforetakene før den regionale økonomiske 

langtidsplanen legges frem for RHF- styret. 

08.00-09.00 Akershus universitetssykehus HF

09.00-10.00 Vestre Viken HF

10.15-11.15 Sørlandet sykehus HF

11.45-12.45 Sykehuset Telemark HF

12.45-13.45 Sykehuset Østfold HF

14.00-15.00 Sykehuset Innlandet HF Nytt tidspunkt

15.00-15.30 Lovisenberg Diakonale sykehus AS

15.30-16.00 Diakonhjemmet sykehus AS

08.30-10.00 Oslo universitetssykehus HF

10.15-11.15 Sunnaas sykehus HF

11.45-12.45 Sykehuspartner HF Nytt tidspunkt

12.45 -13.45 Sykehuset i Vestfold HF

14.00-14.30 Sykehusapotekene HF

14.30-15.00 Betanien Hospital AS

15.00-15.30 Martina Hansens Hospital

15.30-16.00 Revmatismesykehuset AS

Tirsdag 25. april 2017

Onsdag 26. april 2017
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17. Budsjett 2018 
 

Inntektsrammer for 2018 slik de ligger i planforutsetningene for økonomisk langtidsplan 

2018-2021 skal legges til grunn som foreløpige planleggingsrammer inn mot 2018. 

Dersom det blir endringer fra disse forutsetningene, eksempelvis som følge av Stortingets 

behandling av Revidert nasjonalbudsjett 2017, eller som følge av oppdateringer av 

inntektsmodellen vil det bli sendt ut korrigerte planleggingsrammer for 2018 ultimo juni.  

Nye forhold inn mot endelige inntektsrammer for 2018 vil i stor grad være endringer 

som følger av Prop 1 S(2017-2018) - forslag til statsbudsjett 2018. Tidsplan for 

budsjettprosessen 2018 vil Helse Sør-Øst RHF komme tilbake til. 

 

Vedlegg 

 Foreløpige inntektsrammer 2018-2021 (2035) 

 Saksfremlegg sak 021-2017 Økonomisk langtidsplan 2018-2021. Planforutsetninger, 

 

 

 

 

 


