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Økonomisk langtidsplan 2020-2023. 
Budsjett 2020 - Skriv nr. 3 – 

Inntektsforutsetninger og øvrige 
forutsetninger 

 

1. Styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF 14. mars  

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

2020-2023 i sitt møte 14. mars. Det vises til vedlagte sak 016-2019 Økonomisk langtidsplan 

2020-2023. Planforutsetninger med tilhørende vedlegg. Styrets vedtak i foreløpig protokoll: 

  
1. Helseforetakene skal i sine økonomiske langtidsplaner for perioden 2020-2023 legge til 

grunn følgende planforutsetninger: 

 De fem prioriterte satsingsområdene i regional utviklingsplan er førende for økonomisk 

langtidsplan 

o  Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring 

o Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 

o Redusere uønsket variasjon 

o Mer tid til pasientrettet arbeid 
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o Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste 

 Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være om lag 2 % fra 2019 til 2020, veksten i ISF-

finansiert pasientbehandling skal være om lag 6 % i planperioden, og veksten innen psykisk 

helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg være høyere enn for somatikk. 

 Tilgjengelighet til tjenesten skal bedres, målsetninger om utvikling i ventetider per tjenesteområde og 

for pakkeforløpene skal nås. 

 Arbeidet med å reduseres bruk av bredspektrede antibiotika skal prioriteres særskilt. 

 Helseforetakene må følge opp «ForBedring»-undersøkelsen og tiltak for å bedre pasientsikkerhet og 

arbeidsmiljø. 

 Det skal gjennomføres egne analyser av bemanningsbehov innen aktuelle fagområder med bakgrunn i 

egne utviklingsplaner. Analysene skal følges opp av tiltak som sørger for at utdanning og 

kompetanse er i samsvar med helseforetakenes behov. 

 Helseforetakene skal benytte egne kartlegginger av status og behov for medisinskteknisk utstyr til å 

foreta prioriteringer og innarbeide anskaffelsesplaner for medisinskteknisk utstyr. 

 Helseforetakene må sette av midler til både løpende og ekstraordinært vedlikehold. I gjennomsnitt 

over tid bør det løpende vedlikeholdet utgjøre cirka 250 kr/kvm per år for hele bygningsmassen. 

2. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner skal baseres på realistiske forutsetninger om 

kostnads- og inntektsutvikling, og tiltak for å oppnå det planlagte resultatet skal i størst 

mulig grad beskrives og tallfestes. Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med de ansatte 

og deres organisasjoner. 

 

3. Som en planforutsetning legger styret til grunn at allerede prioriterte investeringsprosjekter 

videreføres. Ved store nybyggprosjekter påpeker styret viktigheten av grundig, involverende 

og forpliktende arbeid med gevinstplaner og konkretisering av tiltak for tilpasning av 

kostnadsnivået i forkant av innflytting. 

 

4. Styret tar til etterretning at det planlegges et høyt investeringsnivå innenfor IKT og 

teknologi i planperioden og forutsetter at det gjøres prioriteringer i den samlede porteføljen 

som sørger for akseptabelt risikonivå, samtidig som helseforetakene får tid til gradvis 

tilpasning til kostnadsnivået. 

 

Dette skrivet omtaler forutsetninger, krav og føringer for arbeidet med økonomisk 

langtidsplan 2020- 2023 som ikke er spesifikt omtalt i styresaken. 
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2. Inntektsmodellen 
 

 
For årene 2020-2023 er det benyttet forventet befolkningsutvikling basert på Statistisk 

sentralbyrås middelverdier. Statistisk Sentralbyrå (SSB) oppdaterer den forventede 

befolkningsutviklingen hvert annet år, og det er oppdatering fra juni 2018 som er 

innarbeidet i planforutsetningene.  

Behovskomponenten 
Sosioøkonomiske variabler som ikke er låst i modellen er oppdatert. Andelene i 

befolkningen innenfor hver sosioøkonomiske variabel er framskrevet i forhold til 

befolkningsutviklingen. 

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 
Volumet i abonnement for lands- og regionsfunksjoner ble endret i budsjett 2019. I 

modell 2020 er volumet økt fra 39,5 til 40,5 DRG- poeng per 1000-innbyggere for 

inneliggende pasienter. Volumet for poliklinikk er uendret fra 2019 på 3 ISF- poeng pr 

1000-innbyggere. Prisen er uendret med 123 % av ISF- pris på inneliggende og 100 % av 

ISF- pris på poliklinikk. 

Abonnementet er også oppdatert i forhold til antall innbyggere og behovsindeks. 

Volumet er videre oppdatert med uttrekk fra abonnementet for bruk av tjenester innen 

definerte hjerte-DRG’er ved andre regionssykehus, LHL-klinikken Gardermoen, 

Sørlandet sykehus HF og Akershus universitetssykehus HF.  

Flerområdefunksjoner 
Avregning av flerområdefunksjoner er videreført fra 2019-modellen, men data er 

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

funksjoner, slik at disse totalt blir finansiert med 100 % av ISF-pris.  

Avregning privat rehabilitering, laboratorievirksomhet, kirurgi, radiologi og 
private tilbydere innen PHV og TSB 
Alle grunnlagsdata er oppdatert med ett års nyere det data. Det vises til sak 016-2019 

Økonomisk langtidsplan 2020-2023. Planforutsetninger for beskrivelse av øvrige endringer i 

avregning. 
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Håndtering av pensjon 
Oppdaterte beregninger fra januar 2019 viser en økning i pensjonskostnaden for 2019 i 

forhold til hva som ligger til grunn i budsjett 2019I 2019 vil det innføres ny offentlig 

tjenestepensjon. Planendringen av dette vil innarbeides i pensjonskostnaden for 2019.  

 

På grunn av usikkerheten i samlet endring i pensjonskostnaden for 2019, skal budsjett 

2019 legges til grunn i planforutsetning for økonomisk langtidsplan 2020-2023. 

Helseforetakene må med utgangspunktet i dette kostnadsnivået justere sine 

kostnadsanslag i planperioden i tråd budsjetterte endringer i bemanningen. 

 

Beregning av basisramme til fordeling 
Basisramme til fordeling gjennom inntektsmodellen, , er basert på beregnede 

basisrammer i budsjett 2019 per tjenesteområde, inklusive kapital, pensjon og forskning. 

Følgende forhold er holdt utenfor beregningene: 

 

 Uttrekk av basisrammene i 2017 (pris og lønnsjustert) 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.  

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

forhold som er finansiert utenfor modellen. 
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3. Andre forhold 
 
 

 Faste 2019- priser 

Alle inntekter i økonomisk langtidsplan er gitt i faste 2019- priser, dvs. at det ikke er 

innarbeidet pris- eller lønnsvekst gjennom perioden.  

Alle kostnader skal også budsjetteres i faste 2019- kroner. Helseforetakene bes imidlertid 

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

medikamenter. 

 

 ISF – ordningen forutsatt videreført 
 
ISF- regelverket for 2019 er forutsatt videreført gjennom hele økonomiplanperioden, 

både innen somatikk og poliklinisk behandling innen psykisk helsevern og TSB. 

 

 Særskilt om pasientadministrerte legemidler (H-resepter) 

I ØLP legges det til grunn at de legemiddelgrupper som er inkludert i ISF i 2019 også 

videreføres i årene framover. For legemidler der finansieringsansvar ble overført til de 

regionale helseforetakene i 2019, legges det ikke til grunn at de inkluderes i ISF-systemet, 

verken når det gjelder antall ISF-poeng for legemidler eller endringer mellom basisramme 

og ISF-refusjoner. For legemidler der finansieringsansvar er overført i 2019 kan det 

forutsettes kostnadsdekning i den grad dere ikke har annen informasjon. 

 

4. Inntektsrammer for perioden etter 2023 
 

I de vedlagte tabeller er det gitt inntektsrammer for årene 2024–2040 på overordnet nivå. 

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

bevilgningsøkningen som er lagt til grunn for årene 2020-2023, 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 uten opptaksområde.  
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5. IKT- tjenestepriser og regional IKT-prosjektportefølje 
 

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

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

helseforetakene betaler for avskrivnings- og driftskostnadene gjennom en tjenestepris. 

De tjenesteprisene som settes fra Sykehuspartner HF 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 helseforetakets 

innspill til økonomisk langtidsplan. Prisene vil bli formidlet i egen utsendelse fra 

Sykehuspartner HF og er basert på ny tjenesteprismodell. Ny tjenesteprismodell vil bli 

lagt frem for direktørmøte 21. mars, og det tas derfor forbehold om endringer. 

6. Medikamentkostnader  
 

Prognose for medikamentkostnader inkludert et notat med forklaringer og informasjon 

om prognosen, utarbeides av Sykehusapotekene, og sendes i egen oversendelse fra Helse 

Sør-Øst RHF.  

7. Resultat for å oppnå økt økonomisk handlingsrom 
 
Det legges til grunn at de resultatmål for 2020 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 

2020. 

 

8. Budsjettering av bemanning på stillingskategorier per 
tjenesteområde 

 

I likhet med fjorårets økonomiske langtidsplan skal budsjetteringen av bemanning være 

på stillingskategorier fordelt på tjenesteområde. Det er lagt opp til en detaljert 

budsjettering i langtidsperioden for å ha en oversikt over behovet for de ulike 

stillingskategoriene, spesielt leger og sykepleiere.  
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Bakgrunnen for dette er arbeidet med strategisk kompetanseutvikling på regionalt nivå, i 

samarbeid med helseforetakene. I dette arbeidet er det i en overordnet behovsanalyse 

pekt på spesifikke fremtidige utdannings og kompetansebehov i et langsiktig perspektiv. 

 

9. Realistisk budsjettering- krav til dokumentasjon 

Det presiseres at helseforetakene 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 må gjøres en særlig vurdering av forventet 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 må 

konkretiseres. 

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

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

første år i perioden; 2020. 

10. Finansiering av investeringer 
 
Investeringsprosjekter skal innarbeides i helseforetakets økonomiske langtidsplan. 

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

som et budsjettmessig innspill. Formell behandling av prosjekter gjøres i forbindelse med 

styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF ved beslutningspunktene gjennom 

tidligfaseutredningen. 

 

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 utviklingsplaner og 

tidligfaseutredninger 

Regionale prosjekter omfatter større byggeprosjekter over 100 millioner kroner og 

regional IKT satsning. Det vises videre til eiendomsstrategien i Helse Sør-Øst RHF, 
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vedtatt i sak 080-2018 Delstrategi for Eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst. 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. 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”   

 

I planperioden videreføres helseforetakenes andel av regionale investeringsmidler på 

2019-nivå, dvs. med 1008 millioner kroner årlig.  

 

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.  

 

I økonomisk langtidsplan periode 2020-2023, 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.   
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11. Prosess frem til styrets behandling 20. juni 
 
Følgende tidspunkt/frister gjelder for arbeidet med Økonomisk langtidsplan 2020-2023: 

 

DATO LEVERANSER ANSVAR 

15.mars • Utsendelse av budsjettskriv 2 og 3  

• Utsendelse av malverk, samt publisere forms 

• Utsendelse av inntektsrammeforutsetninger 

• Utsendelse av planforutsetninger vedrørende 

tjenestepris fra Sykehuspartner og 

prisprognoser fra Sykehusapotekene 

RHF 

23.april  Helseforetak og sykehus leverer sine innspill til 

Økonomisk langtidsplan kl. 11.00 

HF/sykehus 

26., 29., 30.april og 

2.mai 

Administrative dialogmøter RHF/HF/sykehus 

30.april og 2.mai Frist for oppdatert leveranse dersom dialogmøtene 

medfører et slikt krav 

 

26.april og 2.mai Oppfølgingsmøter 1.tertial/Økonomisk langtidsplan RHF/HF/sykehus 

20.juni Styret i Helse Sør-Øst RHF behandler ”Økonomisk 

langtidsplan 2020-2023” 

RHF 

 

For økonomisk langtidsplan gjelder: 

 Levering av komplett utfylt malverk med tilhørende kommentarer innen 23. 

april kl. 11.00 

 Avstemt internhandel i budsjett 2019 legges til grunn hvis ikke vesentlige 

endringer er kjent og avklart mellom aktuelle parter 

 

 

12. Administrative dialogmøter 
 

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

helseforetak og sykehus 26., 29., 30. april og 2.mai. Tidligere oversendte møteplan er 

erstattet med planen under. I møtene legges det ikke opp til deltagelse fra 
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administrerende direktør. Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake til agenda for disse 

møtene. 

 

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. 

 
 
Møteplan 
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13. Budsjett 2020 
 

Inntektsrammer for 2020 slik de ligger i planforutsetningene for økonomisk langtidsplan 

2020-2023 skal legges til grunn som foreløpige planleggingsrammer inn mot 2020. 

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

behandling av Revidert nasjonalbudsjett 2019, eller som følge av oppdateringer av 

inntektsmodellen vil det bli sendt ut korrigerte planleggingsrammer for 2020 ultimo juni.  

Nye forhold inn mot endelige inntektsrammer for 2020 vil i stor grad være endringer 

som følger av Prop. 1 S (2019-2020) - forslag til statsbudsjett 2020. Helse Sør-Øst RHF 

kommer tilbake til tidsplan for budsjettprosessen 2020.  

 

Vedlegg 

 Foreløpige inntektsrammer 2020-2023 (2040) 

 Saksfremlegg sak 016-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023. Planforutsetninger 

 Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2019 

 


