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Sak 20/19 Økonomisk langtidsplan 2020-23 (ØLP) 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar saken om prosess og planforutsetninger Økonomisk langtidsplan 2020-23 (ØLP) til 
orientering. 
 
 
 
Sammendrag og konklusjoner  
 
Styret skal orienteres om fremdriftsplan for prosessen med ØLP 2020-2023 og om de viktigste 
kjente forutsetninger for planperioden, gitt av Helse Sør-Øst RHF. 
 
Det er et krav fra Helse Sør-Øst RHF at økonomisk langtidsplan behandles i helseforetaksstyrene, 
noe som innebærer en formalisert forankring av de vurderinger som gjøres i det enkelte 
helseforetak.   
 
Alle helseforetakene utarbeider egne økonomiske langtidsplaner på grunnlag av forutsetninger 
som styret i Helse Sør-Øst RHF har gitt i sak nr. 016-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 
planforutsetninger. Helseforetakenes samlede økonomiske langtidsplaner vil være innspill til den 
regionale økonomiske langtidsplanen. 
  
Det er lagt opp til at økonomisk langtidsplan i størst mulig grad skal være førende for 
planperioden, med størst binding mot utarbeidelse av årsbudsjett 2020.  
 
Noen sentrale planforutsetninger fra Helse Sør-Øst RHF sin sak nr. 016-2019 sak nr. 016-2019 
Økonomisk langtidsplan 2020-2023 planforutsetninger:  

• Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være i overkant av 2 % fra 2019 til 2020.   
Vekst i ISF-finansiert pasientbehandling (somatikk) skal være om lag 6 % i planperioden 
 

• Gjennomsnittlig ventetid skal være under 55 dager i alle helseforetak i 2019 og under 
50 dager innen 2021 
 

• Nå målet om 20% reduksjon i forbruk av bredspektret antibiotika i sykehusene i 2019 
sammenliknet med 2012 og 30% reduksjon i 2020 sammenliknet med 2012. 
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• Det legges fortsatt til grunn at helseforetakene øker innsatsen for mer helhetlig og 

langsiktig bemanningsplanlegging.  
• Helseforetakene må følge opp «ForBedring»-undersøkelsen og tiltak for å bedre 

pasientsikkerhet og arbeidsmiljø 
 

• Det er et langsiktig mål at forskning skal utgjøre fem prosent av budsjettet, veksten 
skal hovedsakelig oppnås gjennom vekst i eksterne midler. 

 
• Sunnaas sykehus HF vil bli vurdert i lys av vedtatt Regional utviklingsplan og etter en 

samlet vurdering av rehabiliteringsområdet i Helse Sør-Øst. Det foreslås derfor at: 
− Forutsetningen i budsjett 2019 om økt aktivitet uten tildeling av midler til 

aktivitetsvekst videreføres i planleggingsrammene for 2020 og i økonomisk 
langtidsplan 2020-2023 

− Det gjøres nye vurderinger av behovet for vekstmidler når den samlede 
vurderingen av rehabiliteringsområdet i Helse Sør-Øst er avsluttet, senest i 
forbindelse med budsjett 2020 

 
• Et mål om 2,5 % resultatgrad samlet for foretaksgruppen mot slutten av planperioden 

2020-2023. 
 

• Investeringsnivået kan økes over tid gjennom at foretaket skaper positive resultater i drift 
 

• Det er gitt prioritet til enkelte nye prosjekter i økonomisk langtidsplan 2019-2022, jf. sak 
052-2018 bla Byggetrinn 3 ved Sunnaas sykehus HF. 

 
• Det er helseforetakenes ansvar å ivareta behovet for medisinsk teknisk utstyr  

 
• I gjennomsnitt bør ordinært vedlikehold av bygg ligge på 250 kroner per kvadratmeter for 

hele bygningsmassen. I tillegg må det settes av midler til ekstraordinært vedlikehold. 
 
Foretaket ser forutsetningen om «videreføring av krav om økt aktivitet uten tildeling av midler til 
aktivitetsvekst», som den største utfordring i ØLP 2020-2023. Med vedtak om bortfall av midler til 
økt aktivitet for 3. året på rad, har foretaket i det langsiktige økonomiske bilde mistet anslagsvis 
210 millioner i perioden ut 2039. Utfordringen utdypes i siste avsnitt i denne sak. 
 
For øvrig er de fleste forutsetninger kjent og på linje med tidligere planperioder. Selv om de fleste 
forutsetninger er kjente, så utgjør flere av dem en utfordring.  Det er bl.a. en utfordring at IKT-
kostnader og vedlikeholdskostnader bygg øker mye. Det er også en utfordring å implementere 
mer effektive arbeidsmetoder. Det å ta i bruk ny teknologi og utnytte eksisterende teknologi 
bedre, ser ut til å være avgjørende for å lykkes med nye arbeidsmetoder. Det krever økt IKT-
kompetanse hos ansatte og hos nyansatte. Erfaringsmessig er det vanskelig å øke IKT-
kompetansen hos allerede ansatte og det er kamp om å få rekruttert riktig IKT-kompetanse. 
 



Sunnaas sykehus HF Side 3 
 

Bakgrunn for saken og dokumenter 
 
Det er et krav fra Helse Sør-Øst RHF at økonomisk langtidsplan behandles i helseforetaksstyrene, 
noe som innebærer en formalisert forankring av de vurderinger som gjøres i det enkelte 
helseforetak.   
 
Sunnaas sykehus HF skal utarbeide egen økonomisk langtidsplan på grunnlag av forutsetninger 
som styret i Helse Sør-Øst RHF har gitt i sak nr. 016-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 
planforutsetninger. Helseforetakenes samlede økonomiske langtidsplaner vil være innspill til den 
regionale økonomiske langtidsplanen. 
 
Sunnaas sykehus HF har mottatt følgende skriv fra Helse Sør-Øst RHF; 

- Skriv 1: “Økonomisk langtidsplan 2020-2023. Budsjett 2020 - Prosess”. Skrivet handler om 
prosess. Ikke vedlagt, da erstattet av oppdatert informasjon i senere skriv. 
 

- Skriv 2: «Økonomisk langtidsplan 2020-2023. Malverk». Ikke vedlagt, da en teknisk 
beskrivelse av hvordan malverket skal brukes. 
 

-  Skriv 3: «Økonomisk langtidsplan 2020-2023. Planforutsetninger», med vedlegg «sak 016-
2019 Saksframlegg - ØLP 2020-23 Planforutsetninger». Selve skrivet og vedlegget utfyller 
hverandre. 

 
Det er styresak nr. 016-2019, (vedlegget til Skriv 3), som er det viktigste dokumentet ved siden av 
selve saken, da styresaken inneholder alle planforutsetninger med grundig beskrivelse og 
begrunnelse. Skriv 3 er en kort oppsummering av deler av styresaken og holder ikke å lese alene. 

 
Styresak nr. 016-2019 ble behandlet 14. mars 2019 med små avvik fra opprinnelig forslag til 
vedtak. Vedtaket gjengis i starten av avsnitt «Planforutsetninger».  
 
 
 
Prosess Økonomisk langtidsplan 2020-2023 
Styret skal orienteres om fremdriftsplan for prosessen med ØLP 2020-2023 og om de viktigste 
kjente forutsetninger for planperioden, gitt av Helse Sør-Øst RHF. 
 
I tabellen under fremgår siste versjon av «prosess økonomisk langtidsplan», mottatt fra Helse Sør-
øst RHF 15.3.19. 
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Det er planlagt at helseforetakene skal levere sine innspill til ØLP 23. april 2019. 
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Sunnaas sykehus HF skal delta på dialogmøte med Helse Sør-Øst RHF fredag 26. april kl. 13:00-
14:00 hvor innsendt ØLP 2020-2023 blir gjennomgått.  
 
Frist for oppdatert leveranse dersom dialogmøtene medfører et slikt krav for Sunnaas sykehus HF 
blir 2. mai 2019. 
 
HSØ RHF som eier stiller krav vedørende foretaksstyrenes behandling av Økonomisk langtidsplan: 
 

«Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene, fortrinnsvis før 
23. april, men senest før 31. mai 2019. Styrebehandlingen skal omfatte både drifts- og 
investeringsbudsjettet, samt en samlet vurdering av foretakets bæreevne og 
likviditetssituasjon. Denne vurderingen skal være basert på de forutsetninger som styret i 
Helse Sør-Øst RHF har lagt til grunn i styrebehandling 14. mars 2019» 

 
Styret i Sunnaas sykehus HF behandler Økonomisk langtidsplan 2020-2023 den 29. mai 2019.  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandler Økonomisk langtidsplan 2020-2023 den 20. juni 2019. 
 
 
Planforutsetninger overordnet 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet 14. mars 2019 Styresak nr. 016-2019; Økonomisk langtidsplan 
2020-2023. Planforutsetninger. 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  
• Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring  
• Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester  
• Redusere uønsket variasjon  
• Mer tid til pasientrettet arbeid  
• Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste  

 
• 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.  
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• 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.  
 
 
Planforutsetninger innen pasientbehandling 
 
Aktivitetskrav 
I 2020 legges det opp til en aktivitetsvekst høyere enn demografisk betinget vekst innen alle 
tjenesteområder. Endelige krav med hensyn til innretning av og vekst i pasientbehandlingen, 
herunder utvikling i ISF-finansiert pasientbehandling, fastsettes på bakgrunn av føringer i 
statsbudsjettet det enkelte år. Følgende planforutsetninger legges til grunn for aktivitet og 
prioritering:  
 • Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være i overkant av 2 % fra 2019 til 2020.   
• Vekst i ISF-finansiert pasientbehandling (somatikk) skal være om lag 6 % i planperioden. 
 
Krav til tilgjengelighet 
Det enkelte helseforetak og sykehus skal dimensjonere tjenestetilbudet i sine aktivitets-, 
bemannings - og kostnadsbudsjetter slik at krav med hensyn til tilgjengelighet av tjenesten 
innfris.  
  
Helseforetakene skal i planperioden tilrettelegge for følgende: 
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• Gjennomsnittlig ventetid skal være under 55 dager i alle helseforetak i 2019 og under 
50 dager innen 2021 

• Overholde en større andel av pasientavtalene (passert planlagt tid): Minst 93% av 
avtalene i 2019, 94 % i 2020 og 95% i 2021. 

 
 
Ovennevnte punkter forutsetter arbeid med å bedre effektiviteten og logistikken i 
poliklinikkene med økt prioritet til planlegging og ledelse av poliklinisk aktivitet. 
 
Antibiotikabruk  
I arbeidet med å redusere forekomsten av sykehusinfeksjoner er det etter hvert blitt klart at 
resistensproblematikk og overforbruk av bredspektrede antibiotika på lang sikt kan være en 
av de største truslene helsetjenesten står overfor. Arbeidet med å reduseres bruk av 
bredspektrede antibiotika skal prioriteres særskilt. Helseforetakene skal i planperioden 
tilrettelegge for følgende:  
 • Nå målet om 20% reduksjon i forbruk av bredspektret antibiotika i sykehusene i 2019 
sammenliknet med 2012 og 30% reduksjon i 2020 sammenliknet med 2012. 
 
Bemanning og kompetanse 
Foretakenes arbeid med å rekruttere, beholde og utvikle kompetanse hos sine medarbeidere 
er avgjørende for å sikre fremtidig kompetansebehov.  
 
Det er viktig at helseforetakene i planperioden arbeider systematisk med planer for å 
understøtte tilstrekkelig utdanningskapasitet for å dekke sine fremtidig behov og den 
lovpålagte oppgaven med å tilrettelegge for utdanning og praksisplasser.  
Arbeidet med bemanningsplaner skal gjennomføres for å bidra til gode og forutsigbare 
pasientforløp, samt trygt og sikkert arbeidsmiljø.  
Det stilles krav til produktivitetsvekst og effektivisering som følges opp ved at 
bemanningsressurser og kompetanse benyttes riktig og er i samsvar med ressursbehov.  
Bemanningsutviklingen må i økende grad styres ved at det utarbeides bemanningsplaner som 
ivaretar variasjoner i aktivitet over tid. Bedre samsvar mellom aktivitet og bemanning er en 
nødvendig forutsetning for å nå målene.  
 
Det forventes at ny organisering av utdanningsløpene for leger i spesialisering (LiS) med 
oppstart av del II og III fra mars 2019, vil kreve økt ressursinnsats i arbeidet med å følge opp 
kandidater med veiledning, supervisjon og utdanningsaktiviteter. Endringene vil derfor kunne 
medføre behov for flere legestillinger uten at dette bidrar til aktivitets- og produktivitetsvekst. 
Samtidig ligger det til grunn i ny utdanningsstruktur at mer planlagte og forutsigbare 
utdanningsløp kan effektivisere utdanningsforløpene og korte ned tiden det tar å bli ferdig 
legespesialist. Helseforetakene må analysere hvordan disse endringene påvirker egen 
organisering av utdanningsløp og planlegge for dette. 
 
Forskning og innovasjon 



Sunnaas sykehus HF Side 8 
 

Det er et langsiktig mål at forskning skal utgjøre fem prosent av budsjettet. De siste årene har 
det vært satset spesielt på innovasjon for å bidra til at forskningsresultater og erfaring fra 
helsetjenesten omsettes til forbedret pasientbehandling og utforming av tjenestetilbudet. 
Helse Sør-Øst RHF har særskilte oppgaver knyttet til tilrettelegging for forskning av høy 
kvalitet i regionens helseforetak og sykehus. Dette inkluderer infrastruktur, tildelinger og 
strategiske satsinger som skal bidra til at alle helseforetak og sykehus får gode forutsetninger 
for å nå sine mål. Fortsatt utvikling av forskning og innovasjon skal oppnås blant annet 
gjennom forsterket sentral og lokal tilpasset infrastruktur, i tillegg spesifikk prosjektstøtte 
gjennom konkurranseutsatte midler med forankring i styrevedtatt strategi. Økt ressursbruk er 
en forutsetning og dette må først og fremst oppnås gjennom vekst i de eksterne midlene som i 
dag utgjør cirka 20 % av forskningsfinansieringen. Forskningsmiljøene i helseforetakene må 
være i stand til å tiltrekke seg eksterne midler både fra nasjonale og internasjonale kilder. 
Støtte til EUsøknader forutsetter sterke lokale fagmiljøer og en velutviklet infrastruktur for 
forskning, samt administrativ kapasitet for å drive multinasjonale prosjekter. 
 
Økonomiske planforutsetninger 
 
Det forventes fortsatt krav til økt effektivisering av spesialisthelsetjenesten, blant annet gjennom 
videreføring av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) i de årlige 
statsbudsjettene. Samlet sett forventes det ikke realvekst i ressurstilgangen til 
spesialisthelsetjenesten de kommende årene ut over kompensasjon for marginalkostnader som 
følge av aktivitetsvekst.  
Vekst i aktivitet er begrunnet i endring i befolkningens størrelse og sammensetning, medisinsk 
utvikling inklusive ny diagnostikk og nye behandlingsmetoder/legemidler, ny teknologi og krav og 
forventning om kortere ventetid.  
I årene fremover vil det også være behov for økt innsats innen forskning og utvikling og økte 
investeringer i IKT-løsninger, bygg, vedlikehold og medisinskteknisk utstyr. Når det innenfor de 
gitte rammene skal genereres positive resultater for å skape handlingsrom for investeringer, 
betinger dette i sum mer effektiv bruk av ressursene. Dette tilsier at det fortsatt bør legges til 
grunn et mål om 2,5 % resultatgrad samlet for foretaksgruppen mot slutten av planperioden 2020-
2023. 
Inntektsforutsetningene i økonomisk langtidsplan omfatter faste inntekter, det vil si basisramme, 
midler til kvalitetsbasert finansiering, midler til forskning, til nasjonale kompetansetjenester og 
øvrige øremerkede tilskudd over statsbudsjettet. Det er kun basisrammen som endres i økonomisk 
langtidsplan.  
Andre faste inntekter forutsettes gitt over hele perioden på 2019-nivå. Alle tall er i faste 2019-
kroner, det vil si at det ikke er innarbeidet lønns- og prisvekst i perioden. Dette gjøres i de årlige 
budsjettene ut i fra forutsetninger i statsbudsjettet.  Bevilgning til kvalitetsbasert finansiering (KBF) 
forutsettes uendret i økonomiplanperioden i forhold til 2019. KBF-midlene inngår i basisrammene. 
Det samme gjelder uttrekk og tilbakeføring av midler knyttet til ABE-reformen. ISF-refusjoner 
omfattes ikke, da disse inntektene er avhengig av aktiviteten og må budsjetteres av 
helseforetakene og sykehusene selv på bakgrunn av planlagt aktivitet.  
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Planleggingsrammene for årene 2020-2023 er beregnet med utgangspunkt i inntektsrammer 2019 
med følgende endringer:  
• Omfordelinger som følge av oppdateringer i inntektsmodellen  
• Tildeling av forutsatte økte midler til aktivitetsvekst  
• Andre endringer, jf. omtale under  
 
Pensjon  
Oppdaterte beregninger fra januar 2019 viser en økning i pensjonskostnaden for 2019 i forhold til 
hva som ligger til grunn i budsjett 2019. Tidligere år er det i planforutsetningene forskuttert at 
denne endringen håndteres i basisbevilgningen til Helse Sør-Øst RHF i revidert nasjonalbudsjett. I 
2019 vil det innføres ny offentlig tjenestepensjon. Planendringen av dette vil innarbeides i 
pensjonskostnaden for 2019. Tallfesting av planendringen er under utarbeidelse, men det ligger an 
til at pensjonskostnaden i 2019 vil bli lavere enn det som fremgår av oppdaterte beregninger i 
januar. Vedtak i Stortinget forventes å skje i juni 2019, og oppdaterte tall vil foreligge til høsten.  
 
På grunn av usikkerheten i samlet endring i pensjonskostnaden for 2019, foreslås det å legge 
budsjett 2019 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.   
 
Midler til økt aktivitet 
Det bevilges årlig midler i statsbudsjettet til å finansiere aktivitetsvekst, blant annet som følge av 
økt befolkning og endret befolkningssammensetning. Som et realistisk, men likevel konservativt 
anslag, foreslås en videreføring av forutsetningen om midler til aktivitetsvekst fra forrige 
økonomiske langtidsplan. Det vil si en økt bevilgning på 450 millioner kroner hvert år i perioden 
2020-2023. 
Den faktiske fordelingen av disse midlene mellom Helse Sør-Øst RHF og 
helseforetakene/sykehusene avventes til den årlige budsjettbehandlingen. Da er beløpets  
størrelse klart og det foreligger nærmere vurdering av behov for regionale midler. Inntil videre 
fordeles midlene, som en planforutsetning, med 300 millioner kroner til 
helseforetakene/sykehusene og 150 millioner kroner til Helse Sør-Øst RHF i 2020. Fra 2021 tildeles 
ytterligere 100 millioner kroner til helseforetakene/sykehusene. 
 
Tabell 2 viser den faktiske fordelingen i budsjettet for 2018 og 2019 av disse midlene, samt 
forslaget til fordeling av økte midler i økonomiplanperioden: 
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Økte midler til Helse Sør-Øst RHF vil bli disponert til å bygge opp regionale likviditets- og 
resultatbuffere i 2020, samt til forventede økninger i nasjonale satsninger mm. Fra 2020 er det 
derfor som en planforutsetning avsatt 600 millioner kroner i regional buffer. Det vil i tillegg 
budsjetteres med et årlig overskudd på 200 millioner kroner i det regionale helseforetaket. 
 
• Sunnaas sykehus HF - inntektsrammeforutsetninger 
Sunnaas sykehus HF er i oppdrag- og bestillerdokumentet for 2019 gitt krav om økt aktivitet uten 
tildeling av økte økonomiske midler. Som del av arbeidet med utvikling av regional inntektsmodell, 
jf. sak 021-2017, er det gjort innledende analyser for å belyse faktagrunnlaget for de årlige 
budsjettbevilgningene til Sunnaas sykehus HF. Det er i den forbindelse ikke kommet fram 
informasjon som gir grunnlag for å justere inntektsrammen til Sunnaas sykehus HF. Finansiering av 
Sunnaas sykehus HF vil bli vurdert i lys av vedtatt Regional utviklingsplan og etter en samlet 
vurdering av rehabiliteringsområdet i Helse Sør-Øst. Det foreslås derfor at: 
 

• Forutsetningen i budsjett 2019 om økt aktivitet uten tildeling av midler til aktivitetsvekst 
videreføres i planleggingsrammene for 2020 og i økonomisk langtidsplan 2020-2023 
 
• Det gjøres nye vurderinger av behovet for vekstmidler når den samlede vurderingen av 
rehabiliteringsområdet i Helse Sør-Øst er avsluttet, senest i forbindelse med budsjett 2020. 

 
Planleggingsrammene for Sunnaas sykehus HF ØLP 2020-2023: 

 
 
 
Andre inntektsrammeforutsetinger 
• Regionale kompetansetjenester 
Det arbeides med en gjennomgang av de økonomiske rammebetingelsene for regionale 
kompetansetjenester. Denne gjennomgangen er ikke avsluttet, og Helse Sør-Øst RHF vil komme 
tilbake til saken i forbindelse med styrets behandling av budsjettet for 2020. 
 
Investeringer 
Helseforetakene får i sine oppdrags- og bestillingsdokument fra Helse Sør-Øst RHF tildelt en samlet 
basisramme. Det er opp til helseforetakene å disponere denne basisrammen til drift og 

SUNNAAS SYKEHUS HF
Beregning av foreløpig inntektsramme 2020 2021 2022 2023
Basisramme forrige periode 375 886       375 886       375 886         375 886         
Endringer 
Forskuttert red. basis 2019 sfa pensjon -                 
Økt aktivitet -                 -                 -                   -                   
Foreløpig basisramme 375 886       375 886       375 886         375 886         
Forskning Basis 3 285 3 285 3 285 3 285
Forskning Tilskudd 0 0 0 0
Nasjonale kompetansesentra 34 431 34 431 34 431 34 431
Andre statlige tilskudd 355 355 355 355
Sum faste inntekter 413 957       413 957       413 957         413 957         

Økonomiplan 2020-2023
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investeringer. Investeringsnivået kan økes over tid gjennom at foretaket skaper positive resultater i 
drift. I planperioden skal gjeldende likviditetsstyringsprinsipper i henhold til vedtatt finansstrategi 
etterleves. 
 
Helseforetakene må i større grad bidra med egenfinansiering, herunder likviditet fra egne positive 
resultater, ved finansiering av regionalt prioriterte investeringsprosjekter i eget helseforetak. 
Forutsetninger om egenfinansiering av investeringsprosjekter i økonomisk langtidsplan skal 
avstemmes med Helse Sør-Øst RHF. Endelig finansieringsløsning fastsettes av styret i Helse Sør-Øst 
RHF i forbindelse med den enkelte investeringsbeslutning. 
Det enkelte helseforetak forutsettes å foreta nødvendige lokale investeringer knyttet til 
vedlikehold, teknisk og funksjonell oppgradering av bygningsmassen, medisinskteknisk utstyr mv. 
innenfor tilgjengelige likviditet. 
 
Regionalt prioriterte prosjekter videreføres i tråd med sak 052-2018 Økonomisk langtidsplan 2019–
2022. Dette omfatter en videreføring av igangsatte prosjekter og prosjekter som er prioritert som 
regional satsing. 
 
Det er gitt prioritet til enkelte nye prosjekter i økonomisk langtidsplan 2019-2022, jf. sak 052-
2018 – på listen står bl.a. Byggetrinn 3 ved Sunnaas sykehus HF. 
 
7. Medisinskteknisk utstyr 
Det er helseforetakenes ansvar å ivareta behovet for medisinsk teknisk utstyr. Det betyr at det er 
helseforetakenes egne investeringsmidler tilgjengelig fra drift, inklusive eventuelle positive 
økonomiske resultater, som er hovedkilden til finansiering av medisinskteknisk utstyr. 
For perioden 2020-2023 skal helseforetakene benytte sine kartlegginger og prioritering av 
anskaffelsesbehovet i eget helseforetak og vise hvordan dette er innarbeidet i innspillet til 
økonomisk langtidsplan. Det skal vises hvilke effekter dette får på gjennomsnittlig alder på 
utstyrsparken, i tråd med etablerte krav om at det enkelte helseforetak utarbeider 
erstatningsplaner for utstyrsparken. 
 
Bygg og vedlikehold 
I delstrategien for eiendomsvirksomheten for Helse Sør-Øst fokuseres det på krav til 
helseforetakene i ti punkter. Dette er til dels kjente krav, men gir tydeligere føringer innen følgende 
områder: 
• Vedlikehold 
• Kostnadsregistreringer og rapportering 
• Digitalisering 
• Klima og miljø 
 
Vedlikeholdsplaner 
Helseforetakene skal etablere langsiktige drifts- og vedlikeholdsplaner basert på 
tilstandsovervåkning og levesykluskostnader per bygg, samt krav i styringsparametere knyttet til 
teknisk minimumstilstand. Byggene tilstandsregistreres etter NS3424. Følgende skal legges til 
grunn: 
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• I økonomisk langtidsplan skal det utarbeides en plan for forbedring av minimumstilstand 
for bygg. Midler til årlig vedlikehold for sykehusbygg skal budsjetteres tilsvarende etablerte 
standarder (fdv-nøkkel forvaltning, drift og vedlikehold). 
• Vedlikeholdsplanene skal føre til en forpliktende oppgradering av bygningsmassen til en 
tilstand som er tilstrekkelig god for gjeldende og planlagt bruk. 
• Vedlikeholdsplanene skal være tilstandsbaserte og utarbeides minimum for områder med 
delkomponentverdier 2 og 3 i henhold til NS3424. Tilstandsgrad 3 skal ikke forekomme, 
verken på delkomponent- eller aggregert nivå. 
• Der normbasert vedlikehold ikke er tilstrekkelig for å etablere forutsatt tilstandsgrad, må 
det etableres forslag til investeringsprosjekter tilpasset utviklingsplanen. Disse forslagene 
behandles etter samme kriterier som øvrige investeringer. 
• Vernede bygg skal vedlikeholdes og utnyttes på en god måte. 

 
I gjennomsnitt bør ordinært vedlikehold ligge på 250 kroner per kvadratmeter for hele 
bygningsmassen. I tillegg må det settes av midler til ekstraordinært vedlikehold.  
 
 
IKT-området 
Følgende prioriteringsrekkefølge er lagt til grunn for regionale IKT-investeringer: 
1. Etablere en standardisert og sikker IKT-infrastruktur som understøtter innføring av regionale og 
nasjonale løsninger 
2. Fullføre planlegging, utvikling og innføre påbegynte regionale løsninger 
3. Utvikle og effektivisere regional forvaltning hvor større andel av ressursene benyttes til 
forbedringstiltak i eksisterende løsninger 
4. Påbegynne modernisering av elektronisk pasientjournal og legge til rette for informasjonsdeling 
mellom aktørene i helsesektoren 
5. Realisere pasientens netthelsetjeneste gjennom innføring av nye innbyggertjenester 
6. Etablere og innføre mobile løsninger og understøtte kliniske arbeidsprosesser inkludert 
pasientlogistikk 
7. Ta i bruk teknologi for medisinsk avstandsoppfølging, inkludert medisinsk utstyr og 
velferdsteknologi 
 
De samlede regionale IKT-investeringene forutsettes som en planforutsetning på samme nivå som i 
fjorårets økonomiske langtidsplan, dvs cirka 1,7 milliarder kroner.  
 
I tillegg til de regionale IKT- satsningene foretar helseforetakene tidvis selv investeringer i lokale 
IKT-løsninger.  
 
Sykehuspartner HF har ansvaret for å levere tjenester innenfor IKT, HR og logistikk. Dette omfatter 
IKT-infrastruktur og drift og forvaltning av systemløsningene. Sykehuspartner HF har som oppgave 
å sørge for sikker, stabil og effektiv drift. Sykehuspartner HF skal sørge for å realisere 
stordriftsfordeler i forvaltningen av regionens IKT-løsninger og forbedre informasjonssikkerhet og 
personvern. 
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Sykehuspartner HF finansieres i all hovedsak ved tjenestepriser. Sykehuspartner HF planlegger å 
innføre ny tjenesteprismodell fra 2020.  
Tjenesteprisene for 2020 og 2021 er lavere enn i økonomisk langtidsplan 2019-2022 når denne er 
pris- og lønnsjustert. Periferiutstyr er inkludert tjenesteprisene. I siste del av planperioden er det en 
økning i tjenesteprisen, men på samme nivå som forrige økonomiske langtidsplan. 
 
 
Økonomiske utfordringer for Sunnaas sykehus HF i planforutsetninger for ØLP 2020-2023 
 
Foretaket vurderer at den største økonomiske utfordring i planforutsetninger for ØLP 2020-2023, 
er knyttet til fortsatt bortfall av midler til aktivitetsvekst.  
 
Planforutsetninger for aktivitet er som nevnt tidligere: 

• Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være i overkant av 2 % fra 2019 til 2020.   
• Vekst i ISF-finansiert pasientbehandling (somatikk) skal være om lag 6 % i planperioden 

 
Styret i Helse Sør-Øst RHF 14.mars2019 i ØLP 2020-2023:  

• «Forutsetningen i budsjett 2019 om økt aktivitet uten tildeling av midler til aktivitetsvekst 
videreføres i planleggingsrammene for 2020 og i økonomisk langtidsplan 2020-2023»  

• «Ny vurdering om tildeling av vekstmidler foretas i forbindelse med økonomisk langtidsplan 
2021-2024» 

 
Foretaket fikk heller ikke aktivitetsmidler i 2018 og 2019, samtidig som det ble gitt styringskrav om 
økt aktivitet. Bortfall av midler til aktivitetsvekst i 2018, 2019 og 2020, samtidig som krav om 
aktivitetsvekst i samme periode opprettholdes, er krevende. Sunnaas sykehus HF har tatt 
utgangspunkt i forrige innsendte ØLP 2019-2022 (38) og simulert hva som skjer dersom 
aktivitetsmidler bortfaller fortsetter. 
 
 

 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2039 Alle år

År 1 med bortfall * -3 959   -3 959   -3 959   -3 959   -3 959   -3 959   -3 959  -87 098           
År 2 med bortfall * -3 324   -3 324   -3 324   -3 324   -3 324   -3 324  -69 804           
År 3 med bortfall ** -2 610   -2 610   -2 610   -2 610   -2 610  -52 200           -209 102  Bortfall t.o.m. 2020
År 4 med bortfall *** -2 610   -2 610   -2 610   -2 610  -49 590           
År 5 med bortfall *** -2 610   -2 610   -2 610  -46 980           
År 6 med bortfall *** -2 610   -2 610  -44 370           

Langtidseffekt bortfall vekstmidler hvert av vårene 2018-2023 -350 042      Bortfall t.o..m. 2023

* Faktisk bortfall, beregnet årlig beløp ut fra at Sunnaas skulle hatt 0.9 % av aktivitetsmidler som ble delt ut i 2018 og 2019.
** HSØ foreslår vedtatt bortfall i 2020, beregnet årlig beløp ut fra at andel Sunnaas skulle hatt  
*** Lagt inn samme nivå på bortfall som estimat for 2020.
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Som det fremgår av tabellen ovenfor, har bortfall av aktivitetsvekstmidler i 2018, 2019 og 2020 
allerede gitt en effekt for perioden 2018-2039 på minus 209 millioner: 
 
Dette å miste minst 209 millioner til økt aktivitet, vil få store konsekvenser for foretakets mulighet 
til utvikling i tråd med vedtatt utviklingsplan (U35). Det vil etter hvert heller ikke være mulig å 
opprettholde vekst i antall behandlede pasienter. 
 
I tillegg til bortfall av midler til økt pasientaktivitet ser foretaket at det kan bli økonomiske 
utfordringer også med: 
 
• Økte kostnader IKT, da spesielt tjenestepris fra Sykehuspartner (IKT tjenestepris øker fra 22,5 

mill. i 2019 til over 28 mill. i 2023) 
• Kravet om riktig/fremtidsrettet kompetanse hos ansatte, både ved rekruttering og utvikling av 

egne ansatte 
• Økte kostnader til bygg og MTU. Med dagens vedlikeholdsplaner, saneringsklar bygningsmasse 

blir vedlikeholdt kun for å ivareta kravene til forsvarlig pasientbehandling og arbeidsmiljø dvs. 
det må settes av midler til ekstraordinært vedlikehold. 

 
 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
 
 
 
 
 
Vedlegg 

1. Skriv nr. 3 ØLP 2020-2023 fra HSØ RHF Planforutsetninger 
2. Vedlegg til Skriv nr. 3 HSØ RHF-sak 016-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 

Planforutsetninger 
 

 


