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1. Hva saken gjelder 
 
Alle helseforetakene utarbeider egne økonomiske langtidsplaner på grunnlag av forutsetninger 
som styret i Helse Sør-Øst RHF har gitt i sak 017-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024 -  
planforutsetninger.  
 
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.  Foretaket har frist til å levere sitt innspill til økonomisk langtidsplan til Helse Sør-
Øst RHF den 21 april 2020.  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandler konsernets samlede «Økonomisk langtidsplan 2021-2024» 
den 25.6.2020. Fristen for endelig behandling av foretakets økonomisk langtidsplan i eget styre, 
er satt til fredag 29.5.2020.  
 
Styret i Sunnaas sykehus HF skal underveis orienteres om prosessen og de viktigste 
planforutsetninger for økonomisk langtidsplan 2021-2024, gitt av Helse Sør-Øst RHF. Det ivaretas 
i denne orienteringssaken.  
 
Det er viktig å påpeke at Helse Sør-øst RHF foreløpig ikke har gjort særskilte vurderinger av 
mulige konsekvenser av koronaviruset i sammenheng med forestående økonomisk langtidsplan. 
Det er meget stor usikkerhet rundt hvor lenge koronaviruset vil påvirke pasientbehandlingen, 
ansatte og økonomien til foretakene og samfunnet. I økonomisk langtidsplan for 2021-2024 er 
det foreløpig forutsatt at situasjonen igjen er normal i 2021 og utover.  
 

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
2.1 Hovedpunkter 
I sak 017-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024 – planforutsetninger, gis det forslag til 
føringer for aktivitetsutvikling og prioriteringer innen det medisinsk- og helsefaglige området, 
utvikling av bemanning og kompetanse, krav til medisinsk-teknisk utstyr og vedlikehold av 
bygningsmassen, samt økonomiske planleggingsrammer. 
 
Den 12.3.2020 ble det fattet følgende vedtak i sak 017-2020 i styret til Helse Sør-Øst RHF: 
 
1. Helseforetakene skal i sine økonomiske langtidsplaner for perioden 2021-2024 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 
o Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste 
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• Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være om lag 2 % fra 2020 til 2021, veksten i 
ISF-finansiert pasientbehandling skal være minimum 6 % i planperioden, og veksten innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg være høyere 
enn for somatikk. Det gis spesifikke aktivitetskrav for helseforetakene for 2021. 
 
• Tilgjengelighet til tjenesten skal bedres, og målsetninger om utvikling i ventetider per 
tjenesteområde og forløpstider for pakkeforløpene skal nås. 
 
• Bedring i kvalitet og pasientsikkerhet skal prioriteres, samt at uønsket variasjon skal 
reduseres. Data fra helseatlas og kvalitetsregistre er her et hjelpemiddel. 
 
• Det skal arbeides for en reduksjon av unødvendig diagnostikk og undersøkelser. 
 
• Arbeidet med å redusere bruk av bredspektret antibiotika skal prioriteres. 
 
• Fremtidig bemanningsbehov skal analyseres. Analysene skal følges opp av tiltak som 
sørger for at kompetanse er i bedre samsvar med helseforetakenes behov. 
Utdanningskapasiteten i tjenesten skal økes. 
 
• Helseforetakene skal kartlegge status og behov for medisinskteknisk utstyr. 
Kartleggingen skal brukes til å foreta prioriteringer og egne anskaffelsesplaner skal 
utarbeides. 
 
• Helseforetakene skal sette av midler til både løpende og ekstraordinært vedlikehold. I 
gjennomsnitt skal det løpende vedlikeholdet over tid utgjøre cirka 250 kr/kvm per år for 
hele bygningsmassen. 

 
2. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner skal baseres på realistiske forutsetninger om 
kostnads- og inntektsutvikling. Tiltak for å oppnå det planlagte resultatet skal i størst mulig grad 
beskrives og tallfestes. Dette arbeidet skal skje i samarbeid med de ansatte og deres 
organisasjoner. 

 
3. Som en planforutsetning legger styret til grunn at allerede prioriterte investeringsprosjekter 
videreføres. Ved store nybyggprosjekter er det viktig å arbeide grundig, involverende og 
forpliktende med gevinstrealiseringsplaner. Tiltak for å tilpasse kostnadsnivået i forkant av 
innflytting må konkretiseres. 
 
4. Styret slutter seg til at investeringsnivået for IKT økes i planperioden og forutsetter at det 
gjøres prioriteringer i den samlede porteføljen som sørger for akseptabelt risikonivå. 
Helseforetakene må samtidig få tid til å tilpasse seg kostnadsnivået. 
 
 
Alle planforutsetninger i vedtakspunktene over, er i hovedsak kjent for administrerende direktør 
og er på linje med planforutsetninger for tidligere økonomiske planer. 
 
Nytt av året er at det ikke er krav til samme vekst i ISF-finansiert pasientbehandling hos alle 
foretak. Det er satt et mål for samlet vekst i konsernet, med mulighet for mer eller mindre vekst 
hos det enkelte helseforetak. 



 

 Side 4 av 5 

 
Administrerende direktør vurderer vedtatte planforutsetninger for økonomisk langtidsplan 
2021-2024 til å være overkommelige. Største utfordringen er som tidligere år; for lite midler til 
aktivitetsvekst.  
 
I sak 017-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024 -  planforutsetninger (vedlegg 2) står alle 
planforutsetninger beskrevet mer detaljert.  Årets planforutsetninger bygger på forrige 
økonomiske langtidsplan og det er få overraskelser.  
 
Det skal nevnes at selv om det legges opp til et økende regionalt investeringsnivå for IKT, så er 
lokale rammer samtidig nesten halvert. Det er utfordrende for alle helseforetak, som skal 
prioritere bruk av mer teknologi til både nye arbeidsformer og til innovasjon for en bedre 
helsetjeneste.  
 
 
2.2 Vurdering av handlingsalternativer 
 
Det er mange forutsetninger/valg sykehuset må ta i perioden frem til endelig utforming og 
leveranse av økonomisk langtidsplan, bl.a.; 
 

- Vekst i ISF-finansiert pasientbehandling, gitt vekst i basisramme på mindre enn 1 million 
- Kostnadsramme byggetrinn 3 
- Grad av vridning fra personalressurser til teknologi 
- Sparenivå og konkrete tiltak 

 
 
Sykehuset kommer tilbake med en egen sak til styret, hvor komplett økonomisk langtidsplan skal 
behandles. Det vil i den saken fremgå: 
 

• Tilpasning til planforutsetninger og inntektsrammer fra Helse Sør-Øst RHF 
• Tilpasning til foretakets strategi og prioriterte tiltak 

 
Tilpasninger til krav fra både eier og sykehuset, vil resultere i tallmessige oversikter som også 
presenteres i saken: 
 

• Planlagt ISF-finansiert pasientaktivitet i planperioden 
 

• Planlagt bruk av månedsverk i planperioden 
 

• Utvikling i inntekter, kostnader og resultat i planperioden 
 

• Planlagte investeringer i planperioden 
 

• Utvikling av balansen i planperioden 
 

• Utvikling i kontantbeholdning i hele perioden til 2040 
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3. Fremdrift økonomisk langtidsplan 2021-2024 (40) 
 
Følgende tidspunkt/frister gjelder for arbeidet med Økonomisk langtidsplan 2021-2024: 
 

 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør anser planforutsetningene vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF den 
12.3.2020 som viktige og bekrefter at forutsetningene vil være førende for Sunnaas sykehus HF. 
 
Administrerende direktør vurderer vedtatte planforutsetninger til å være overkommelige for 
foretaket.  
 
Største utfordringer er den lave økningen av basisrammen på netto 0,8 millioner. Det vil bli 
utfordrende å få til vekst i pasientbehandlingen utover tildelte midler. 
 
Vedlegg 

1. Skriv nr. 3 – Inntektsforutsetninger og øvrige forutsetninger 
2. Sak 017-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024 – planforutsetninger 

DATO LEVERANSER ANSVAR

12. mars Styret i Helse Sør-Øst RHF behandler sak om planforutsetninger for 
helseforetakenes arbeid med økonomisk langtidsplan 2021-2024

RHF

13.mars Utsendelse av malverk RHF

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

21. april Helseforetak leverer sine innspill til økonomisk langtidsplan kl. 11.00 HF

5. mai Administrativt dialogmøte RHF/HF

8. mai Frist oppdatert leveranse dersom dialogmøtene medfører et slikt krav. HF

29. mai Frist endelig styrebehandling av økonomisk langtidsplan i foretaksstyrer HF

25. juni Styret i Helse Sør-Øst RHF behandler ”Økonomisk langtidsplan 2021-
2024”

RHF
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