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Sak 017-2020 

Økonomisk langtidsplan 2021-2024 - planforutsetninger 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

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 

• 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, herunder skal uønsket 
variasjon reduseres ved bruk av data fra helseatlas og kvalitetsregistre.  

• Det skal gjennomføres analyser av fremtidig bemanningsbehov. Analysene skal 
følges opp av tiltak som sørger for at kompetanse er i samsvar med 
helseforetakenes behov. Utdanningskapasiteten i tjenesten skal økes. 
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• Helseforetakene skal benytte egne kartlegginger av status og behov for 
medisinskteknisk utstyr til å foreta prioriteringer og innarbeide 
anskaffelsesplaner for medisinsk-teknisk utstyr.  

• 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, 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 
gevinstrealiseringsplaner og konkretisering av tiltak for tilpasning av 
kostnadsnivået i forkant av innflytting. 

 
4. Styret tar til etterretning at det planlegges et økende investeringsnivå for IKT 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.  
 

 
 
 
 
 
Hamar, 5. mars 2020 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Styret inviteres med denne saken til å legge føringer for helseforetakenes arbeid med 
økonomisk langtidsplan for årene 2021-2024. I saken 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.  
 
På grunnlag av føringene skal helseforetakene utarbeide innspill til regionens økonomiske 
langtidsplan for årene 2021-2024. Det er et krav at innspillene styrebehandles i 
helseforetakene. Videre er det lagt opp til at økonomiplanen i størst mulig grad skal være 
førende for planperioden, med størst binding mot utarbeidelse av årsbudsjett 2021. 
Økonomisk langtidsplan 2021-2024 for Helse Sør-Øst vil bli forelagt styret 25. juni 2020. 
 
Saken bygger på styresak 055-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 og styresak 094-
2019 Budsjett 2020 - fordeling av midler til drift og investeringer. I tillegg legger Regional 
utviklingsplan 2035, jf. styresak 114-2018, viktige premisser for de planforutsetningene som 
omtales i denne saken. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

2.1 Det strategiske grunnlaget og mål for perioden 2021-2024 
Regjeringen lanserte 22. november 2019 ny Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 
(Meld. St. 7 (2019-2020)). Planen fastslår at regjeringen vil videreutvikle pasientens 
helsetjeneste gjennom å styrke befolkningens helsekompetanse og pasientens mulighet til å 
være en aktiv deltaker i egen helse og utvikling av tjenestene. Hovedmålene i den nye 
nasjonale helse- og sykehusplanen er i tråd med hovedmålene i Regional utviklingsplan 2035 
for Helse Sør-Øst.  
 
Regional utviklingsplan 2035 utgjør det strategiske grunnlaget for økonomisk langtidsplan 
2021-2024 og skal legges til grunn for planperioden sammen med ny Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2020-2023.   

Det har vært en betydelig effektivisering i helseforetakene over en lang periode, men 
samtidig er det rom for å forbedre koordinering, logistikk og støttesystemer. Nye og mer 
fleksible arbeidsformer må vurderes og konkretiseres, og ny teknologi må i større grad tas i 
bruk for å øke kapasitet og kvalitet. Spesialisthelsetjenesten må legge til rette for at 
pasienter kan få oppfølging og behandling utenfor sykehus og at pasientene kan ta mer 
aktivt del i planlegging og gjennomføring av tjenestene. Pasienter med behov for hyppig og 
omfattende tilgang på spesialisthelsetjenester må ivaretas bedre i samarbeid med 
primærhelsetjenesten gjennom arbeid i helsefellesskapene. Det må fortsatt legges vekt på å 
redusere uønsket variasjon og risikoen for uønskede hendelser. 

Helse Sør-Øst har prioritert fem satsingsområder i den regionale utviklingsplanen: 

1. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring 
2. Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 
3. Redusere uønsket variasjon 
4. Mer tid til pasientrettet arbeid 
5. Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste  
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Satsingsområdene som beskrives i planen vil være viktige for å videreutvikle «pasientens 
helsetjeneste».  

Økonomisk langtidsplan er et viktig virkemiddel for å gjennomføre tiltakene i Regional 
utviklingsplan 2035. For å lykkes med målene og satsningsområdene vil Helse Sør-Øst bidra 
til måloppnåelse og effektiv ressursbruk ved god virksomhetsstyring, realisere gevinster av 
investeringsprosjekter og redusere risiko ved at bedre økonomiske resultater oppnås i 
forkant av investeringsprosjekter.  
 
I tillegg til målene uttrykt gjennom Regional utviklingsplan 2035 legges målene i 
oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2020 til grunn. Der framgår 
det at spesialisthelsetjenesten skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende 
overordnede styringsmål:  

• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen  
• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet  

 

2.2 Aktivitetskrav 
I de nærmeste årene vil det være nødvendig å øke aktiviteten for å møte behovet for 
spesialisthelsetjenester. Perspektivmeldingen (Meld. St. 29 (2016–2017)) viser at 
helseforetakene må planlegge for en aldrende befolkning med økt behov for 
spesialisthelsetjenester. På samme tid reduseres andelen yrkesaktive som igjen medfører 
knapphet på faglige ressurser. Aktivitetsbehovet påvirkes av befolkningsvekst og av økt 
antall eldre, men også av sykdomsutvikling, ny diagnostikk, nye og kostnadskrevende 
behandlingsmetoder, ny teknologi og nye legemidler, samt andre helsepolitiske 
prioriteringer. Samtidig bør det i større grad igangsettes tiltak for å redusere forbruket av 
helsetjenester som ikke har tilstrekkelig dokumenterbar effekt. Dette vil frigjøre ressurser 
som er nødvendige for å kunne møte økningen i behovet for helsetjenester. 

Befolkningsframskrivinger fra SSB (2018; MMMM-alternativet) for Helse Sør-Øst anslår en 
årlig vekst på om lag 0,8 % de kommende fire årene, og det ventes en noe større vekst i øvre 
aldersgrupper (over 70 år, hvor både antall og andel øker). Det må tas hensyn til kjennetegn 
ved befolkningen (behov/demografi, forbruk, variasjon og historisk utvikling) innenfor de 
ulike tjenesteområdene når aktivitetsvekst planlegges. I innspill til statsbudsjett for 2021, jf. 
styresak 095-2019 og brev til Helse- og omsorgsdepartementet datert 29. november 2019, 
er nedenstående nasjonale vekstanslag lagt til grunn. Samlet, basert på en vekting av 
tjenesteområdene, ble aktivitetsveksten anslått til ca. 2 %.  
 

 
Tabell 1. Innspill til statsbudsjett for 2021, aktivitetsvekst 
 
Erfaringene er at vekstanslagene fra helseregionene er høyere enn de årlige 
statsbudsjettene når det gjelder vekst ut over det som er demografisk betinget. Innspillet til 
statsbudsjettet for 2020, jf. styresak 103-2018, anslo et behov for samlet aktivitetsvekst på  

  

Innspill til statsbudsjett for 2021
Nasjonale vekstanslag per tjenesteområde
Somatikk 2,1 - 2,35 % 1,0 - 1,25 %
Psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 1,5 - 1,75 % 1,0 - 1,25 %
Psykisk helsevern barn og unge 2,05 % 1,75 %

Samlet vekstanslag Herav vekst utover demografi
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ca. 2,1 %, hvorav vekst ut over demografi på 1,2 %. Statsbudsjettet for 2020 stiller krav om 
en aktivitetsvekst på 1,5 %, hvorav vekst ut over demografi er 0,2 %. Vekst i innsatsstyrt 
finansiert aktivitet (ISF) forutsettes å bli 1,4 %.  

I Helse Sør-Øst har den faktiske ISF-veksten de siste tre årene vært 2,3 % i gjennomsnitt og 
således over det som er satt som krav i statsbudsjettene. Innspillet til statsbudsjettet for 
2021 vurderes å være et realistisk grunnlag også for kravet til regional aktivitetsvekst de 
nærmeste årene. Dette vil si cirka 2 % vekst i samlet aktivitet, med en ISF-vekst litt i 
underkant av dette. I planperioden foreslås derfor følgende forutsetninger lagt til grunn for 
aktivitet og prioritering:  

• Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være om lag 2 % fra 2020 til 2021 
• Vekst i ISF-finansiert pasientbehandling (somatikk) skal være minimum 6 % i 

planperioden 
• Vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for 

seg være høyere enn for somatikk 
• Det gis spesifikke aktivitetskrav per helseforetak/sykehus for 2021, hvor Akershus 

universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF skal ligge over snittet i Helse Sør-
Øst; Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sørlandet sykehus HF og 
Vestre Viken HF skal ligge om lag som snittet i Helse Sør-Øst; og Sykehuset Innlandet 
HF og Sykehuset Telemark HF skal ligge under snittet i Helse Sør-Øst.  

 
Analyser og vurderinger ved differensiering av aktivitetskrav er basert på dagens 
forbruksrater (forbruk av spesialisthelsetjenester), befolkningsvekst og indeks for behov 
beregnet ut fra demografi og sosioøkonomisk profil. Det vil gjøres ytterligere analyser for å 
fastsette differensierte aktivitetskrav, inkludert analyser og vurderinger for psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  

Endelige krav til aktivitetsvekst, herunder krav til vekst i ISF-finansiert pasientbehandling, 
fastsettes på bakgrunn av føringer i statsbudsjettet det enkelte år.  

 

2.3 Utvikling av helsetjenesten 
Helsetjenesten står foran betydelige utfordringer i planperioden.  
 
Krav til tilgjengelighet og god kapasitetsutnyttelse 
Helseforetakene må dimensjonere tjenestetilbudet i sine aktivitets-, bemannings- og 
kostnadsbudsjetter slik at krav til tilgjengelighet av tjenesten innfris. Dette innebærer også 
tilstrekkelig samlet kapasitet for medisinske støttefunksjoner og en hensiktsmessig bruk av 
disse. Unødvendige undersøkelser skal unngås. For bedre oversikt over kapasitet og forbruk 
av radiologiske undersøkelser, vil Helse Sør-Øst RHF fra 2020 stille krav til helseforetakene 
om en definert aktivitetsrapportering innen bildediagnostikk.   
 
Det forventes at helseforetakene i planperioden intensiverer arbeidet med å bedre flyt i 
pasientforløpene for å utnytte tid, personell og økonomiske ressurser så godt som mulig. I 
planperioden vil det bli innført en ny indikator for planleggingshorisont som skal følges opp. 

 
Innen utgangen av 2021 skal gjennomsnittlig ventetid være under 50 dager og minst 95 % 
av pasientavtalene skal overholdes.  
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Riksrevisjonen har anbefalt at de regionale helseforetakene legger til rette for faglig 
samordning både innad i og på tvers av helseforetak, og med private leverandører av 
helsetjenester. Helseforetakene skal følge opp anbefalinger i rapporten «Reduksjon av 
uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og effektivitet i spesialisthelsetjenesten» av 29. 
oktober 2019, jf. Dokument 3:2 (2019–2020). 
 
Persontilpasset medisin, laboratorievirksomhet og bildediagnostikk 
Innsatsen innen persontilpasset medisin og presisjonsmedisin skal gi mer presis 
diagnostikk og mer virkningsfull behandling til pasientene. Persontilpasset medisin har også 
som mål å identifisere de pasientene som ikke har tilstrekkelig nytte av den behandlingen 
de får i dag.  
 
Anvendelse av mer persontilpasset medisin krever en økt innsats for å dele kompetanse 
innen flere medisinske fagfelt. For å understøtte en slik utvikling, har Oslo 
universitetssykehus HF fått i oppdrag å etablere et nasjonalt og regionalt 
kompetansenettverk for persontilpasset medisin.  
 
Utprøvende behandling med nye og mer virkningsfulle legemidler krever ofte utredning 
med nye diagnostiske metoder som ikke rutinemessig er i bruk i dag. De fire regionale 
helseforetakene skal, under ledelse av Helse Sør-Øst RHF, legge til rette for bruk av 
molekylære tester, genpaneler og biomarkører i forskning og klinisk praksis, og samordne 
nasjonal infrastruktur for persontilpasset medisin. Oslo universitetssykehus HF har fått i 
oppdrag å etablere en infrastruktur for presisjonsdiagnostikk innen molekylær patologi for 
å understøtte legemiddelstudier hvor det kreves nye diagnostiske metoder. Persontilpasset 
medisin vil også kreve mer avansert bildediagnostikk og utløser behov for tilgang på nye 
radiologiske modaliteter.  
 
Helseforetakene skal legge til rette for at egne pasienter kan dra nytte av ny infrastruktur til 
utprøvende behandling og deltakelse i kliniske studier.  
 
Redusere uønsket variasjon 
Arbeidet med uønsket variasjon skal prioriteres i planperioden. Reduksjon av uønsket 
variasjon vil bidra til likeverdige helsetjenester, at unødvendige undersøkelser og 
behandling unngås, samt at ressurser utnyttes på best mulig måte. Arbeidet skal ta 
utgangspunkt i data fra helseatlas, kvalitetsregistre og nasjonale kvalitetsindikatorer fra 
Helsedirektoratet, samt brukererfaringer og dødelighetsdata fra Folkehelseinstituttet.  
 
Forskning og innovasjon 
Det er et langsiktig mål at forskning skal utgjøre fem prosent av budsjettet. De siste årene 
har det i tillegg 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 et særlig ansvar for å tilrettelegge for forskning av høy kvalitet i 
regionens helseforetak og sykehus. Dette inkluderer å etablere infrastruktur, tildele midler 
og fastsette strategiske satsingsområder som skal bidra til at alle helseforetak og sykehus 
får gode forutsetninger for å nå sine mål.  
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Klinisk forskning skal integreres med pasientbehandling, og det er et ledelsesansvar å bidra 
til dette. Det er et mål å gi flere pasienter tilgang til utprøvende behandling. Utprøvende 
behandling skal som hovedregel gis om en del av en klinisk studie. Det bør tilstrebes en mest 
mulig likeverdig tilgang til utprøvende behandling. Helseforetakene skal legge til rette for 
økt antall kliniske studier og pasienter inkludert i slike studier.  
 
Det er behov for mer kunnskap om helsetjenestene sin organisering, bruk av kompetanse, 
kvalitet, pasientsikkerhet, pasientforløp og samhandling. Helsetjenesteforskning og 
innovasjonsprosjekter er viktige virkemidler for god planlegging og videreutvikling av 
tjenestene. Prosjekter som bidrar til mer tid til pasientrettet arbeid og som understøtter 
samarbeid om sårbare pasientgrupper skal prioriteres.  
 
Teknologi i pasientens helsetjeneste 
Tjenester som tidligere krevde oppmøte hos helsepersonell skal kunne ytes til pasientene 
ved hjelp av videokonsultasjoner, oppfølging basert på pasientrapporterte data og 
sensorteknologi, samt nettbaserte behandlingsprogram. Spesielt for sårbare pasientgrupper 
flyttes det medisinske utstyret dit pasienten er og ikke omvendt. Brukerstyring og samvalg 
skal vektlegges og understøttes.  

Kunstig intelligens skal gjøre det mulig å utnytte våre felles helsedata for å tilby raskere og 
mer presis diagnostisering, bedre behandling og mer effektiv ressursbruk. Helse- og 
omsorgstjenesten skal ha en kultur for innovasjon og deling av kunnskap. Videre er 
samarbeid med næringslivet om å utvikle de verktøyene tjenesten og pasientene trenger 
viktig. 
 
Målene for digitalisering er knyttet til målene for pasientbehandling. Moderniserte 
journalsystemer skal bidra til bedre informasjonsdeling og mer effektive arbeidsprosesser. 
Digitale samhandlingsløsninger skal tilrettelegge for kommunikasjon både internt i og 
mellom kommuner og sykehus i helhetlige pasientforløp. Pasienter og helsepersonell skal 
oppleve at de digitale systemene gjør hverdagen enklere og tryggere. Befolkningen skal ha 
tillit til at helsetjenesten både ivaretar deres personvern og tar i bruk de mulighetene 
teknologien gir for å utvikle bedre tjenester.  
 

2.4 Psykisk helsevern 
I planperioden skal det fortsatt legges til rette for at veksten innen psykisk helsevern og 
rusbehandling er høyere enn i somatikk.  
 
Lavere ventetider 
Innen 2021 skal gjennomsnittlig ventetid være under 40 dager for psykisk helsevern 
voksne, under 35 dager for psykisk helsevern barn og unge, og under 30 dager for 
rusbehandling. 
 
Pakkeforløp for psykisk helsevern og rusbehandling  
Pakkeforløp for psykisk helsevern og rusbehandling skal følges opp med koding og 
måloppnåelse innen standard forløpstider. Helseforetakene skal planlegge for å ha minst 80 
% måloppnåelse når det gjelder standard forløpstider for pakkeforløp innen psykisk 
helsevern.  
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Avvisningsrater 
Helseforetakene må redusere variasjonen i, og omfanget av, avviste henvisninger innen 
psykisk helsevern. Det er ulik forståelse av hvilke pasienter som har behov for behandling i 
psykisk helsevern og hvem som bør få et tilbud i kommunen, jf. beskrivelse av dette i ny 
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, Meld. St. 7 (2019-2020). Variasjonen kommer til 
uttrykk ved ulik andel pasienter som mottar avslag på henvisning om behandling. Flere 
distriktpsykiatriske senter (DPS) har satt i gang tiltak for å motvirke ubegrunnet variasjon i 
vurderingene og for å styrke samhandlingen med primærhelsetjenesten.  
 
Nettbasert behandling  
Beslutningsforum har godkjent terapeutveiledet nettbasert behandling (eMeistring) for 
behandling av psykiske lidelser. Målet med nettbasert behandling er å øke tilgjengeligheten 
av behandlingstilbudet og nå frem til pasienter det ellers kan være vanskelig å nå. 
Nettbasert behandling må i løpet av planperioden innføres som en del av det ordinære 
tilbudet for vanlige psykiske lidelser som angst og depresjon.  
 

2.5 Kvalitet og pasientsikkerhet 
Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring skal følges.  

 
Pakkeforløp 
Helseforetakene skal i planperioden planlegge for å nå målene som er satt for 
pakkeforløpene. 
 
Innen pakkeforløp for kreft skal helseforetakene planlegge for å ha minst 70 % 
måloppnåelse for standard forløpstid innen hvert enkelt pakkeforløp. 
Forløpskoordinatorrollen skal styrkes og helseforetakene skal følge opp videreutvikling av 
3-strøms multidisiplinære team (MDT)-møter. Forløpseierrollen skal være etablert på 
helseforetaksnivå for de enkelte pakkeforløpene. 
 
Pakkeforløp hjerneslag ble publisert 6. november 2019 og omfatter både fase 1 – akutt 
forløp og fase 2 - oppfølging og rehabilitering etter et akutt hjerneslag. Fra 2020 vil 
resultater vises i en rapport fra Norsk pasientregister (NPR) som vil sammenstille de ulike 
data som tjenesten registrerer inn i NPR, Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og 
Norsk hjerneslagregister.   

 
Reduksjon av uønskede hendelser 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten er førende for 
arbeidet med å utvikle faglig forsvarlige helsetjenester, arbeid med kvalitetsforbedring 
og pasient- og brukersikkerhet. Videreutvikling av avvikssystemer for å fremme læring 
og forebygge uønskede hendelser skal gis økt prioritet. Andel somatiske pasientopphold 
med pasientskade, målt med metoden Global Trigger Tool (GTT), skal reduseres på 
regionalt nivå. 
 
Redusert bruk av antibiotika 
Arbeidet med å redusere bruk av antibiotika, særskilt bredspektret antibiotika, skal  
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prioriteres. Helseforetakene skal i planperioden tilrettelegge for å nå målene som er satt for 
å redusere forbruk av bredspektret antibiotika, samt sikre varige systemer og struktur for 
endring i forbruk. 
 

2.6 Bemanning og kompetanse 
Helseforetakenes arbeid med å rekruttere, beholde og utvikle kompetanse hos sine 
medarbeidere er avgjørende for å ivareta fremtidig kompetansebehov. Fokus på rett 
kompetanse og oppgavedeling er uttalte målsetninger. I Regional utviklingsplan 2035 er det 
særlig påpekt behovet for nye arbeidsformer gjennom bruk av ny teknologi og mer 
brukerstyring. Det er viktig at de nødvendige tiltakene innarbeides og vurderes i 
planarbeidet for helseforetakene.  
 
Enkelte områder vil kreve ytterligere tiltak for å sikre tilstrekkelig bemanning. For 
måloppnåelse av prioriteringsregelen må regionen og helseforetakene øke innsatsen for å 
oppnå tilstrekkelig bemanning innen psykisk helsevern. Helseforetakene må blant annet 
sette av ressurser for å kunne videreføre innsatsen fra rekrutteringsprosjektet i psykisk 
helsevern for barn og unge. Analyser av kompetanse og behov må tas med i planarbeidet. 
Det er påvist at flere legespesialiteter har utfordringer med utdanningskapasitet.  
Riksrevisjonen peker på bemanningsutfordringer i pleietjenesten, særlig knyttet til mangel 
på spesialsykepleiere. Helseforetakene har fått krav om å øke antall 
helsefagarbeiderlærlinger, og det skal planlegges for økt utdanningskapasitet i tjenesten. 
 
Samlet sett kan det synes som måltall for utdanning innen visse områder ikke gir 
tilstrekkelig grunnlag for å oppfylle kompetansebehovene fremover.  
Dette gjelder særlig områdene:  
 

• Spesialsykepleiere og jordmorutdanning  
• Enkelte legespesialiststillinger, særlig innen psykisk helsevern  
• Generelt behandlerstillinger i psykisk helsevern, særlig for barn og unge  

 
Prinsippene for heltid og faste ansettelser skal være førende for rekruttering, samtidig som 
helseforetakene beholder god og kvalifisert arbeidskraft.  
 
Det legges fortsatt til grunn at helseforetakene øker innsatsen for en mer helhetlig og 
langsiktig bemanningsplanlegging. Bemanningsplanene skal bidra til gode og forutsigbare 
pasientforløp, samt trygt og sikkert arbeidsmiljø. Arbeidet med bemanningsplaner skal 
gjennomføres i samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten. 
Bemanningsutviklingen må i økende grad styres ved at det utarbeides bemanningsplaner 
som ivaretar arbeidsoppgaver og som tar høyde for variasjoner i aktivitet over tid. Bedre 
samsvar mellom aktivitet og bemanning er en nødvendig forutsetning for å nå målene.  
 

2.7 Økonomiske planforutsetninger 
 
Økonomiske rammevilkår  

• Finansiering av drift og investeringer 
Spesialisthelsetjenesten har en samlet finansiering til drift og investeringer. Dette gir en  

  



 

 Side 10 av 29 

 

fleksibilitet samtidig som det stiller krav om positive økonomiske resultater for å finansiere 
investeringer i blant annet nye bygg, teknologi og medisinsk-teknisk utstyr. Helse Sør-Øst 
står overfor betydelige investeringer i årene framover og må derfor ha positive resultater i 
drift for å opparbeide tilstrekkelig med egenkapital. For 2019 er foreløpig resultat for Helse 
Sør-Øst i størrelsesorden 2,0 milliarder kroner, som gir en resultatgrad på 2,3 %.  

Potensialet for sparing til investering gjennom positive resultater begrenses av trekk som 
følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) og at midler til 
aktivitetsvekst gis som 80 % marginalfinansiering. Videre legges stadig nye krav og 
oppgaver innenfor de økonomiske rammene til sektoren. Av vekstkravet på 1,5 % i 
statsbudsjettet for 2020 ble 1,0 % finansiert med nye midler. 

Resultatgraden for Helse Sør-Øst har bedret seg fra 1,7 % i 2016 til 2,3 % i 2019. Målet har 
vært å oppnå en resultatgrad på 2,5 % for over tid å kunne opprettholde verdiene i eiendom, 
teknologi og utstyr.  

Forskjellen mellom oppnådd resultat og en resultatgrad på 2,5 % er i sum for årene fra 2016 
til og med 2019 to milliarder kroner.  
 

 
Tabell 2. Resultatgrad for foretaksgruppen 2016-2019 i millioner kroner  

 
Med en forutsetning om 100 % finansiering av aktivitetsvekst de samme fire årene, ville 
forskjellen vært omtrent halvert, gitt uendret faktisk ressursbruk i drift. Da ville 
resultatforbedring i drift gitt seg direkte utslag i økt resultat og dermed økt og nødvendig 
investeringsevne. På denne måten kunne man hatt en bedre balanse mellom prioriteringen 
av drift og investeringer. 
 

• ABE-reformen 
ABE-reformen, som er et generelt effektiviseringskrav i offentlig sektor, ble innført i 2015. 
Ordningen innebærer at basisbevilgningen og variable inntekter årlig reduseres med om lag 
0,5 % for alle tjenesteområder. Deler av det samlede uttrekket tilbakeføres fordi 
spesialisthelsetjenesten har et samlet ansvar for drift og investeringer. Dette skal legge til 
rette for at reformen i mindre grad påvirker de regionale helseforetakenes muligheter til å 
investere i nytt utstyr og bygg. Imidlertid har ABE-reformen gitt et netto årlig tap siden 
innføringen ved at det ikke tilbakeføres midler i samme størrelse som trekket. Tabellen 
under viser effekter for Helse Sør-Øst basert på endringer i basisramme og aktivitetsbaserte 
inntekter. Effekten i 2020 isolert er på 99 millioner kroner som følge av årets trekk, og ca. 
960 millioner kroner når det også tas hensyn til trekkene for tidligere år. Den akkumulerte 
effekten, altså sum for alle årene reformen har virket, er i størrelsesorden 3,6 milliarder 
kroner per 2020 (2020-kroner). 
 

  

Resultatgrad, Helse Sør-Øst 2016 2017 2018 2019
Åresresultat (foreløpig 2019) 1 343                  1 016                 1 768             2 016             
Resultatgrad 1,7 % 1,3 % 2,2 % 2,3 %
Ytterligere resultat for å oppnå resultatgrad på 2,5% 643                     962                    276                153                
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Tabell 3. Effekt av ABE-reform for foretaksgruppen 2015-2020 i tusen kroner 

 
• Midler til aktivitetsvekst 

Midler til aktivitetsvekst gis som 80 % marginalfinansiering. Dette ble innført fra 
budsjettåret 2008 og har dermed vært i virke i 13 år. I denne perioden er det i gjennomsnitt 
lagt opp til en årlig vekst på 1,5 % i antall ISF-poeng.  Fra ett år til et annet kan det være 
rimelig å legge til grunn marginalfinansiering av vekst i denne størrelsesorden. På lengre 
sikt er det grunn til å anta at økt aktivitet krever større tilpasninger, som f.eks. nye bygg. For 
Helse Sør-Øst utgjør den årlige forventede veksten i overkant av 10 000 ISF-poeng, mens det 
over perioden på 13 år tilsvarer rundt 150 000 ISF-poeng. Selv med mer effektive måter å 
drive pasientbehandling på, innføring av ny teknologi med videre, er det vanskelig å tenke 
seg at en aktivitetsøkning i denne størrelsesorden kan håndteres til marginalkostnader. 
Samlet antall ISF-poeng i pasientbehandlingen i Helse Sør-Øst var i 2019 cirka 850 000.  

En faktisk aktivitetsvekst ut over forutsetningene i statsbudsjettet gir en 
marginalfinansiering som er lavere enn 80 %. Fra 2016 til 2019 har det årlig vært en 
gjennomsnittlig vekst i antall ISF-poeng i Helse Sør-Øst på tilnærmet 2,3 %, som er høyere 
enn forutsetningene i statsbudsjettet. Innen somatikk finansieres vekst ut over 
statsbudsjettet med ISF-refusjoner, som er forutsatt å dekke 50 % av kostnadene. Innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er det vesentligste av aktiviteten 
finansiert gjennom basisbevilgningen.  

På grunn av de moderate vekstanslagene i statsbudsjettet i forhold til helseregionenes 
anslag, foreslås det i planforutsetningene å legge til grunn et vekstanslag på 1,5 % i 2021 
som grunnlag for regionale midler til aktivitetsvekst. Dette altså til forskjell fra 
forutsetningen om selve aktivitetsveksten. 

På sikt forutsettes det at finansieringen bedre ivaretar andre forhold enn demografi som for 
eksempel sykdomsutvikling, ny diagnostikk, nye og kostnadskrevende behandlingsmetoder 
og ny teknologi. Fra og med 2022 legges det derfor som en planforutsetning at det gis 
finansiering ut fra et vekstanslag på 2 %. Av forsiktighetshensyn inkluderer 
planforutsetningen fortsatt marginalfinansiering. 

Tabellen under viser planforutsetninger for midler til aktivitetsvekst og effekt av ABE-
reformen. 
 

 
Tabell 4. Midler til aktivitetsvekst 2021-2024 i tusen kroner 
  

ABE-reformen 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Uttrekk basis -297 500      -365 800      -443 500      -359 700      -267 500      -276 200      

Uttrekk aktivitetsbaserte inntekter og tilskudd -98 400        -134 800      -158 700      -151 900      -115 400      -121 200      

Lagt tilbake i basis 318 300       321 400       287 700       385 600       287 100       298 400       

Sum ABE-effekt per år -77 600        -179 200      -314 500      -126 000      -95 800        -99 000        
Samlet årlig effekt i 2020-kroner -89 000        -289 400      -632 100      -765 700      -864 500      -963 400      
Akkumulert effekt i 2020-kroner -89 000        -378 400      -1 010 500  -1 776 200  -2 640 700  -3 604 100  

Forutsetninger i økonomisk langtidsplan 2021 - 2024 2021 2022 2023 2024
Midler til aktivitetsvekst 550 000        650 000        650 000        650 000        
Effekt av ABE-reformen 100 000        100 000        100 000        100 000        
Netto effekt 450 000        550 000        550 000        550 000        
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Forutsetningen om videreføring av ABE-reformen og fortsatt marginalfinansiering av 
aktivitetsvekst med 80 %, krever at det effektiviseres for å opprettholde og forbedre de 
økonomiske resultatene. De senere årene har kravet til aktivitetsvekst i statsbudsjettet blitt 
finansiert med ca. 2/3 av det veksten skulle tilsi ut fra eksisterende bevilgning.  

Med et aktivitetskrav i 2021 til helseforetakene på om lag 2,0 %, et aktivitetskrav i 
statsbudsjettet på 1,5 % og med fortsatt finansiering av 2/3 av vekstkravet i statsbudsjettet, 
vil 2,0 % aktivitetsvekst finansieres med 1,0 % vekst i midler. Dette betyr krav om økt 
produktivitet.  

Produktivitet er et uttrykk for hvordan ressursene utnyttes og kan måles på flere måter. I 
Helse Sør-Øst uttrykkes arbeidsproduktivitet innen somatikk som antall ISF-poeng per 
månedsverk somatikk. Arbeidsproduktiviteten i foretaksgruppen har gjennomsnittlig økt 
med 1,8 % hvert av årene fra 2016 til 2019, og med 5,5 % for hele perioden. Det 
budsjetteres med en økning på 1,6 % fra 2019 til 2020. Som tabellen under viser er det stor 
variasjon mellom helseforetakene, noe som indikerer at det fortsatt er et potensial for økt 
produktivitet i foretaksgruppen.  
 

 
Tabell 5. Arbeidsproduktivitet (ISF-produktivitet) i foretaksgruppen 2016-2019 og budsjett 2020 
 
Ulike forhold kan påvirke helseforetakenes produktivitet, og det er ikke noe tydelig mønster 
for dette. Vestre Viken HF, med flere driftsenheter, er det helseforetaket som framstår som 
mest produktivt, mens Sykehuset Østfold HF, med nytt bygg og ett akuttmottak, er nest mest 
produktivt i 2019.  
 
Resultatgrad 
Som angitt over er det en planforutsetning at foretaksgruppens resultat minst bør utgjøre 
2,5 % av samlede inntekter (resultatgrad) for å styrke foretaksgruppens økonomiske 
handlingsrom. Videre må det stilles som krav til helseforetakene at de opprettholder eller 
bedrer resultatene i forkant av byggeprosjekter, slik at de kan håndtere økte 
kapitalkostnader etter ferdigstillelse av prosjektene.   
Midler til fordeling i økonomisk langtidsplan 
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 uendret på 2020-nivå. Også bevilgning til kvalitetsbasert finansiering (KBF) 
forutsettes uendret i forhold til 2020. Antatt videreføring av ABE-reformen både hva gjelder 
trekk i basisrammen og reduksjon i variable inntekter, innarbeides samlet som en justering i 
basisrammen.   

ISF-produktivitet somatikk F 2016 F 2017 F 2018 F 2019 B 2020
% endring 

F2018 - F2019
% endring 

F2019 - B2020
Akershus universitetssykehus HF 1,64 1,64 1,70 1,74 1,74 2,4 % 0,3 %
Oslo universitetssykehus HF 1,27 1,27 1,26 1,29 1,31 2,0 % 1,6 %
Sunnaas sykehus HF 0,89 0,92 0,93 0,95 0,96 1,7 % 0,5 %
Sykehuset i Vestfold HF 1,70 1,70 1,72 1,77 1,85 3,1 % 4,1 %
Sykehuset Innlandet HF 1,71 1,73 1,71 1,77 1,80 3,3 % 2,0 %
Sykehuset Telemark HF 1,54 1,61 1,69 1,72 1,79 1,6 % 3,8 %
Sykehuset Østfold HF 1,49 1,60 1,70 1,79 1,78 5,4 % -0,3 %
Sørlandet sykehus HF 1,56 1,59 1,60 1,62 1,69 1,5 % 4,2 %
Vestre Viken HF 1,80 1,82 1,86 1,93 1,94 3,8 % 0,7 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 1,50 1,52 1,54 1,58 1,61 2,8 % 1,6 %
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Alle tall er i faste 2020-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. 

ISF-refusjoner omfattes ikke, da disse inntektene er avhengig av aktiviteten og må 
budsjetteres av helseforetakene og sykehusene selv på bakgrunn av planlagt aktivitet. 

Planleggingsrammene for årene 2021-2024 er beregnet med utgangspunkt i 
inntektsrammer 2020 med følgende endringer: 

• Omfordelinger som følge av oppdateringer i inntektsmodellen 
• Tildeling av forutsatte økte midler til aktivitetsvekst 
• Andre endringer, jf. omtale under 

 
Nasjonalt inntektsutvalg 
Regjeringen oppnevnte 23. mars 2018 et utvalg som har gjennomgått fordelingen av 
basisramme mellom de fire regionale helseforetakene. Utvalgets innstilling til 
inntektsfordeling mellom de regionale helseforetakene ble avgitt til Helse- og 
omsorgsdepartementet den 16. desember 2019, i NOU 2019:24. NOU 2019:24 er sendt på 
høring med høringsfrist 17. mars 2020. Styret får fremlagt egen sak om høringssvaret i 
styresak 018-2020. Omfordelingseffekter vil tidligst bli innarbeidet i de regionale 
helseforetakenes inntektsrammer for 2021. 
 
Inntektsmodellen i Helse Sør-Øst 
Formålet med inntektsmodellen er å fordele basisramme til sykehusområdene slik at de 
økonomisk settes i stand til å levere likeverdige helsetjenester som er tilpasset 
befolkningens ulike behov og helseforetakenes forskjellige kostnadsmessige forutsetninger. 
For å ta hensyn til pasientflyt mellom sykehusområdene har modellen også en 
mobilitetskomponent.  

Det er foretatt ordinær oppdatering av kriteriesettene og aktivitetsdata som inngår i 
modellen. Enkelte forhold finansieres på siden av inntektsmodellen, men inngår like fullt i 
helseforetakenes basisrammer. Dette gjelder inntekter til finansiering av regionale 
behandlingstilbud innen psykisk helsevern og TSB, definerte regionale kompetansetjenester 
og øvrige regionale og nasjonale funksjoner. Det er gjort en fornyet gjennomgang av disse 
forholdene i forbindelse med oppdateringen av inntektsmodellen. 

Siste tilgjengelige befolkningsframskriving fra Statistisk Sentralbyrå (juni 2018) er lagt til 
grunn. Befolkningsframskrivingene oppdateres neste gang i juni 2020. 
 
I styresak 016-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023, planforutsetninger ble det ikke 
implementert endringer i modellelementet for psykisk helsevern og TSB som følge av 
inntektsmodellarbeidet vinteren 2017-2018.  Når det nasjonale inntektsmodellutvalget nå 
har levert sin innstilling, vil Helse Sør-Øst RHF i løpet av våren 2020 ta opp igjen arbeidet 
med den regionale inntektsmodellen. I tillegg til en ny vurdering av kriteriesettene i 
modellelementet til psykisk helsevern og TSB, er det også naturlig å gjøre en vurdering av de 
øvrige modellelementene i inntektsmodellen. 
 

• Inntektsfordeling internt i Oslo sykehusområde 
I inntektsforutsetningene for økonomisk langtidsplan 2020-2023 ble det innarbeidet et 
forskuttert gjestepasientoppgjør mellom sykehusene i Oslo sykehusområde. Historisk 
aktivitet brukes som beste anslag for framtidig aktivitet. Det ble videre innført en  
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differensiert pris på aktiviteten i gjestepasientoppgjøret. For budsjettåret 2020 ble det 
foreslått at budsjettforutsetningen ikke avregnes mot faktisk aktivitet. Det ble vurdert at det 
i implementeringsåret var behov for stabilitet og forutsigbarhet i inntektsrammene til 
sykehusene.  
 
Det foreslås å videreføre et forskuttert gjestepasientoppgjør uten avregning også i 
planforutsetningen for 2021. Det omfordeles inntekt i et forskuttert gjestepasientoppgjør 
basert på aktivitet 2018 og foreløpig aktivitet 2019. Når endelige tall for 2019 foreligger, 
oppdateres det forskutterte gjestepasientoppgjøret i forbindelse med budsjett 2021.  

Det er planlagt overføring av flere oppgaver mellom helseforetak/sykehus i Oslo 
sykehusområde i 2019 og 2020. I styresak 094-2019 Budsjett 2020 – fordeling av midler til 
drift og investeringer varslet Helse Sør-Øst RHF at volum for nye oppgaver som er overført i 
2019 og 2020 skal vurderes i august 2020. Volumestimatene knyttet til overføring av 
oppgaver legger føringer for det forskutterte gjestepasientoppgjøret for 2021, og 
planforutsetningen for 2021 vil igjen bli vurdert i forbindelse med budsjett 2021 som følge 
av gjennomgangen i august. 

Helse Sør-Øst RHF vil følge med på konsekvensene av endrede prinsipper for 
inntektsfordelingen mellom helseforetak/sykehus i Oslo sykehusområde, og håndtere 
eventuelle vesentlige og uheldige vridningseffekter dersom det er behov for det. 
Vurderingene vil skje i dialog med de berørte helseforetak/sykehus. Helse Sør-Øst RHF vil i 
dialog med helseforetak og sykehus i 2020 også fastsette omforente prinsipper for 
innretning av finansieringsordningen mellom helseforetak og sykehus i Oslo 
sykehusområde.  
 

• Endring i opptaksområder 
Sande kommune og Holmestrand kommune ble slått sammen til nye Holmestrand kommune 
fra 1. januar 2020. Sande kommune tilhører opptaksområdet til Vestre Viken HF og 
Holmestrand kommune tilhører opptaksområdet til Sykehuset i Vestfold HF. Helse Sør-Øst 
RHF har utarbeidet en rapport som ble sendt på høring 11. februar 2020 med høringsfrist 
10. mai 2020. Det regionale helseforetaket planlegger å fremme forslag om beslutning om 
foretakstilhørighet for nye Holmestrand kommune i styresak som vil bli forelagt styret 25. 
juni 2020. I tråd med beslutningen i styresak 055-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 
ligger dagens opptaksområder foreløpig til grunn for inntektsfordelingen i 2021 og for 
økonomisk langtidsplan 2021-2024. 
 
I framskrivingen av inntektsrammer i perioden etter 2024 tas det høyde for overføring av 
bydelene Alna, Grorud og Stovner fra Akershus universitetssykehus HF til Oslo 
universitetssykehus HF med overføring av alle tjenesteområder for bydel Alna fra 2031, 
overføring av psykisk helsevern og rusbehandling for bydelene Grorud og Stovner fra 2031 
og overføring av somatikk for bydelene Grorud og Stovner fra 2034. 

Rømskog kommune ble slått sammen med Aurskog Høland kommune fra 1. januar 2020. I 
modellelementet for prehospitale tjenester har Oslo universitetssykehus HF fram til nå hatt 
ansvar for Rømskog kommune i alle modellkomponenter bortsett fra kostnaden for 
enkeltoppgjør innen pasientreiser. I forbindelse med kommunesammenslåingen har 
Sykehuset Østfold HF og Oslo universitetssykehus HF blitt enige om at Oslo 
universitetssykehus HF også overtar ansvaret for enkeltoppgjør fra 1. januar 2020. 
Endringen er innarbeidet i modellelementet for prehospitale tjenester. 
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• Formalisering av flerområdefunksjoner innen rehabilitering 

Administrerende direktør har besluttet at Sykehuset i Vestfold HF, Sørlandet sykehus HF og 
Sykehuset Innlandet HF skal inneha en flerområdefunksjon innen rehabilitering i Helse Sør-
Øst.  

For å håndtere finansiering av denne flerområdefunksjonen foreslås det at aktivitet utført av 
Sykehuset i Vestfold HF, Sørlandet sykehus HF og Sykehuset Innlandet HF for andre 
opptaksområder innen DRG 462A Rehabilitering kompleks, innarbeides som en 
flerområdefunksjon i inntektsmodellen for somatikk og avregnes der med 20 % av ISF-pris. 
Dette medfører samlet 100 % ISF-pris på linje med andre flerområdefunksjoner. Det vil bli 
sett på finansiering av flerområdefunksjoner i forbindelse med gjennomgangen av regional 
inntektsmodell.  
 

• Pensjon 
Ved oppdatering av inntektsmodellen for økonomisk langtidsplan 2020-2023 var nivået på 
samlet endring i pensjonskostnaden for 2019 usikkert. Som følge av dette ble ikke forventet 
økning i basisbevilgning i revidert nasjonalbudsjett 2019 forskuttert i utarbeidelsen av 
inntektsrammer til økonomisk langtidsplan 2020-2023. Basisbevilgningen i revidert 
nasjonalbudsjett 2019 gir dermed en modelleffekt ved oppdatering av inntektsmodellen for 
2021. 

Oppdaterte beregninger fra januar 2020 viser en reduksjon i pensjonskostnad 
sammenlignet med hva som ligger til grunn i budsjett 2020. Det er ikke kjent hvordan Helse- 
og omsorgsdepartementet vil håndtere den estimerte reduksjonen i pensjonskostnaden for 
2020. Endringen forskutteres derfor ikke i planforutsetningene for økonomisk langtidsplan 
2021. På grunn av usikkerheten i samlet endring i pensjonskostnaden for 2020, foreslås det 
at helseforetakene legger budsjetterte pensjonskostnader for 2020 til grunn i arbeidet med 
økonomisk langtidsplan 2021-2024. 
 
Samlet effekt av oppdatering av inntektsmodellen 
Samlet sett gir oppdatering av inntektsmodellen årlige omfordelinger per sykehusområde 
som vist i tabellen under.   
 

 
Tabell 6. Omfordelingseffekter av inntektsmodellen 2021-2024 i millioner kroner (2020-kroner) 
 
Fordeling av midler til økt aktivitet 
Som angitt over foreslås det følgende forutsetninger for midler til aktivitetsvekst i 
økonomisk langtidsplan 2021-2024: 

• 550 millioner kroner for 2021 
• 650 millioner kroner for 2022-2024  

Sykehusområde 2021 2022 2023 2024

Akershus 40 28 19 17

Innlandet -4 -35 -30 -32

Oslo -70 52 53 56

Sørlandet 22 -6 -6 -7

Telemark og Vestfold 23 -27 -24 -24

Vestre Viken -22 -10 -9 -9

Østfold 11 -3 -3 -2
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Tabellen under viser den faktiske fordelingen av vekstmidler i budsjettet for 2019 og 2020, 
samt forslaget til fordeling av økte midler i økonomiplanperioden. 
 

  
Tabell 7. Fordeling av midler til økt aktivitet i 2019 og 2020 og forutsatte midler 2021-2024 i millioner kroner 
 
De økte midlene til sykehusområdene er fordelt i henhold til behovsandeler innen de 
enkelte tjenesteområdene. Anslaget for vekstmidler til helseforetakene og sykehus er økt 
med 100 millioner kroner for årene 2022-2024 sammenlignet med gjeldende økonomiske 
langtidsplan. 

Økte midler til Helse Sør-Øst RHF vil bli disponert til å bygge opp regionale likviditets- og 
resultatbuffere i 2021, samt til forventede økninger i nasjonale satsninger mm.  

Den endelige fordelingen av basisbevilgningen 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.  

Det forutsettes at regjeringen viderefører ABE-reformen i 2021-2024 som i 2020.  Netto 
effektiviseringskrav for Helse Sør-Øst er som en planforutsetning anslått til å være på om lag 
100 millioner kroner årlig. Trekket er fordelt til helseforetak/sykehus basert på andel av 
samlede driftsinntekter.  

 

Regional resultat- og likviditetsbuffer 

Som en planforutsetning budsjetteres det med et årlig overskudd på 200 millioner kroner i 
det regionale helseforetaket for årene 2021-2024, samt en årlig investeringsbuffer på 200 
millioner kroner. Nivået på regional resultatbuffer videreføres som en årlig planforutsetning 
med 600 millioner kroner.  

I forbindelse med årets økonomiske langtidsplan vil det bli foretatt en gjennomgang av 
regional likviditet og endringer utover forutsetningene i økonomisk langtidsplan 2020-
2023, med sikte på mulig tilbakeføring av inntekter og/eller likviditet til helseforetakene.  

Helse Sør-Øst RHF vil i tillegg gjøre en årlig vurdering av handlingsrommet for tilbakeføring 
av positive resultater i morselskapet, herunder eventuelt mindreforbruk av kjøp fra private 
leverandører.  

 
Andre inntektsrammeforutsetinger 

• Sykehuset Innlandet HF - avdeling for gravide rusavhengige 
Basisrammen til Sykehuset Innlandet HF ble redusert med fem millioner kroner i budsjett 
2020 som følge av en høyere innsøking til den regionale enheten i 2019 enn forutsatt.  
 
I styresak 094-2019 Budsjett 2020 - fordeling av midler til drift og investeringer ble det 
varslet at Helse Sør-Øst RHF ville komme tilbake med forslag til innretning av det regionale 
tilbudet, og økonomiske konsekvenser av dette for Sykehuset Innlandet HF, i  
  

2021 2022 2023 2024
Helseforetak og sykehus 432 358 500 600 600 600
Helse Sør-Øst RHF 150 150 50 50 50 50
I alt, sum bevilgning 582 508 550 650 650 650

Økonomisk langtidsplanFordelt i 
budsjett 2020

Fordelt i 
budsjett 2019

Midler til økt aktivitet 
(mill. kroner)
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planforutsetningene til økonomisk langtidsplan 2021-2024. Det forventes at den høye 
aktiviteten i 2019 også vil opprettholdes i 2020. Helse Sør-Øst RHF vil følge med på 
utviklingen av aktiviteten utover i 2020 og venter foreløpig med å foreslå endringer i 
innretningen på tilbudet. 
 

• Diakonhjemmet Sykehus AS - omstillingsutfordring ved innføring av 
inntektsmodellprinsipper innen somatikk i Oslo sykehusområde 

Diakonhjemmet Sykehus AS ble i styresak 016-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023, 
planforutsetninger tildelt 50 millioner kroner i inntektsstøtte i 2020 for å håndtere 
omstillingsutfordringen ved et redusert inntektsnivå som følge av innføring av 
inntektsmodellprinsipper innen somatikk i Oslo sykehusområde. 

Jf. planforutsetningen i økonomisk langtidsplan 2020-2023 reduseres inntektsstøtten til 25 
millioner kroner i 2021 og trekkes ut fra 2022. Midlene tilbakeføres til Helse Sør-Øst RHF. 
 

• Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS - 
omstillingsutfordring som følge av kostnader til behandlingshjelpemidler 

Oslo universitetssykehus HF har ansvaret for håndtering av behandlingshjelpemidler for 
alle pasienter i Oslo sykehusområde. Ved innføring av inntektsmodellprinsipper innen 
somatikk i Oslo sykehusområde vil Oslo universitetssykehus HF fakturere Diakonhjemmet 
Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS for behandlingshjelpemiddelkostnader til 
pasienter fra deres opptaksområder i 2020.  
 
Informasjon om denne kostnaden ble ikke kjent før i forbindelse med budsjett 2020, og for å 
ivareta hensynet til forutsigbarhet i sykehusenes inntektsrammer ble Diakonhjemmet 
Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS tildelt en midlertidig inntektsstøtte på 
henholdsvis inntil 41 millioner kroner og 45 millioner kroner i 2020, jf. styresak 094-2019 
Budsjett 2020 - fordeling av midler til drift og investeringer. 
 
Det anbefales at inntektsstøtten reduseres til henholdsvis inntil 20 millioner kroner og inntil 
22 millioner kroner i planforutsetningen for 2021 og trekkes ut fra 2022. Inntektsstøtten 
disponeres innenfor budsjettet til Helse Sør-Øst RHF.  
 

• Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS – dekning av 
legemiddelkostnader overført i 2018 

Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er i 2019 og 2020 gitt 
inntekter til dekning av kostnader til legemidler overført i 2018. Dette gjøres fordi valgt 
fordelingsmodell for økte inntekter i regionen ikke tilfører sykehusene inntekt for å dekke 
denne kostnaden. I 2020 er sykehusene tildelt inntil 30 millioner kroner av regional 
resultatbuffer for å håndtere forventede kostnader utover tildelt basisramme. 
 
Det foreslås at inntektsstøtten videreføres i 2021. Inntektsstøtten disponeres innenfor 
budsjettet til Helse Sør-Øst RHF. Det vil bli gjort en ny vurdering av behovet for 
inntektsstøtte i forbindelse med budsjett 2021 basert på siste kostnadsinformasjon fra 
2020. 
 

• Oslo universitetssykehus HF – støtte for regional bistand innenfor 
positronemisjonstomografi  

I styresak 102-2018 Budsjett 2019 - fordeling av midler til drift og investeringer ble Oslo  
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universitetssykehus HF tildelt en to-årig støtte på tre millioner kroner for å finansiere to 
legestillinger, slik at helseforetaket i perioden skulle kunne bistå de andre helseforetakene i 
opplæring, regransking etc. innenfor positronemisjonstomografi (PET). I henhold til 
forutsetningen trekkes støtten, prisomregnet til 3,1 millioner kroner, ut i 2021. Midlene 
tilbakeføres Helse Sør-Øst RHF. 
 

• Oslo universitetssykehus HF – avtale med Oslo kommune om drift av 
observasjonsposten og behandling av pasienter med akutte forgiftninger 

Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF har inngått en tjenesteavtale med Oslo 
kommune om drift av observasjonsposten og behandling av pasienter med akutte 
forgiftninger. Oslo universitetssykehus HF mottar ISF-refusjoner og eventuelle 
gjestepasientinntekter for pasientbehandlingen som utføres av Oslo kommune. Fra og med 
2021 overføres betalingsansvar i henhold til inngått avtale fra Helse Sør-Øst RHF til Oslo 
universitetssykehus HF. Dette gjør at både inntekter og kostnader vedrørende denne 
avtalen tilfaller Oslo universitetssykehus HF.  
 

• Sunnaas sykehus HF - inntektsrammeforutsetninger  
I styresak 094-2019 Budsjett 2020 – fordeling av midler til drift og investeringer fikk Sunnaas 
sykehus HF økt sin basisramme med to millioner kroner for å understøtte den regionale 
oppgaven sykehuset innehar innen kompleks rehabilitering. I tillegg ble helseforetaket 
tildelt åtte millioner kroner for å videreføre tilbud innen helse og arbeid.  

Det foreslås som en planforutsetning at Sunnaas sykehus HF får en årlig økning i sin 
basisramme i størrelsesordenen 1,5 millioner kroner. Endelig beløp vil fastsettes av Helse 
Sør-Øst RHF etter en spesifikk vurdering av inntektsrammen i forbindelse med budsjett 
2021. 
 

• Sykehuspartner HF - inntektsrammeforutsetninger  
I styresak 016-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023, planforutsetninger ble 
Sykehuspartner HF tildelt 100 millioner kroner i basisramme som planforutsetning i hvert 
av årene 2020-2023. Tildelingen reduseres til 85 millioner kroner i 2024 og 2025, og 
trekkes ut i 2026. Bevilgningen skal gå til dekning av akkumulerte negative resultater per 
31. desember 2018 som følge av infrastrukturmodernisering, jf. omtale senere i denne 
saken. I årets planforutsetninger foreslås det i tillegg å tildele Sykehuspartner HF 
basisramme til finansiering av driftskostnadene i programmet for standardisering og 
infrastrukturmodernisering (STIM) i perioden 2021-2024. Driftskostnadene i STIM 
håndteres dermed tilsvarende som driftskostnadene i den regionale IKT-
prosjektporteføljen. Dette vises oppsummert i tabellen under.  
 

 
Tabell 8. Basisramme til Sykehuspartner HF 2020-2025 i millioner kroner 

 
• Sørlandet sykehus HF – midler til spesialisthelsetjeneste innen tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (TSB) ved Agder fengsel 
I budsjett 2020 fikk Sørlandet sykehus HF tildelt 6,2 millioner kroner for å dekke 
kostnadene til 5,8 årsverk innen psykisk helsevern ved Agder fengsel.  
  

Basisramme Sykehuspartner HF 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Inndekning av opparbeidet underskudd 100      100      100      100      85        85        

Driftskostnader programmet STIM 176      172      250      254      

Sum basisramme 100      276      272      350      339      85        
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Den økte kapasiteten ved fengselet krever også økt behov for spesialisthelsetjenestetilbud 
innen rusbehandling. Som en planforutsetning foreslås det at Sørlandet sykehus HF tildeles 
to millioner kroner for to årsverk til å etablere et slikt tilbud til innsatte i Agder fengsel. 
Dette er gjort tildelinger til andre helseforetak ved liknende type bemanningsbehov knyttet 
til fengsel.  
 

• Private ideelle sykehus uten opptaksområde 
Martina Hansens Hospital AS og Betanien Hospital AS fikk i 2018 en negativ 
grupperingseffekt i ISF-ordningen. De to sykehusene ble derfor kompensert med 
henholdsvis 20 millioner kroner og ni millioner kroner i 2018.  Jf. styresak 102-2018 
Budsjett 2019 – fordeling av midler til drift og investeringer er kompensasjonen trappet ned 
over to år med 2020 som siste år i nedtrappingsperioden.  
 
Helse Sør-Øst RHF har gjort en ny vurdering av inntektsrammen til Betanien Hospital AS og 
Martina Hansens Hospital AS som følge av endringer i ISF-ordningen. For Betanien Hospital 
AS opprettholdes forutsetningen fra 2018 og gjenstående kompensasjon på to millioner 
kroner trekkes ut i 2021.  
 
For 2020 har Helse Sør-Øst RHF besluttet å tildele Martina Hansens Hospital AS åtte 
millioner kroner i tillegg til den gjenstående tildelingen fra 2018 på seks millioner kroner. 
Tildelingen ble gitt fordi den negative grupperingseffekten i ISF-ordningen i 2018 i stor grad 
har vedvart. For å gi sykehuset stabile driftsforutsetninger, anbefales det at den samlede 
kompensasjonen på 14 millioner kroner gjøres fast og videreføres i planforutsetningene for 
2021. Om det foretas vurderinger som tilsier endring i tilbud eller pasientsammensetning 
ved Martina Hansens Hospital AS for pasienter fra Helse Sør-Øst, hvis årlige 
grupperingseffekter endrer den økonomiske situasjonen vesentlig eller om 
husleieforutsetningene endres, anbefales det å vurdere kompensasjonen på nytt.  
 
Det er på det nåværende tidspunkt ikke gjort andre vurderinger som gir grunnlag for å 
endre inntektsrammeforutsetningen til de private ideelle sykehusene. Det legges derfor til 
grunn en videreføring av de tre private ideelle sykehusenes inntektsrammer 2021, justert 
for midler til økt aktivitet og forholdene beskrevet over. Det vil bli foretatt en ny vurdering 
av inntektsrammeforutsetningene for sykehusene inn mot budsjett 2021. 
 

• Håndtering av midler til overført finansieringsansvar for legemidler 
De regionale helseforetakene er tillagt finansieringsansvaret for legemidler til behandling av 
komplikasjoner ved nyresvikt, legemidler brukt i forbindelse med transplantasjoner og 
legemidler innenfor områdene amylotrofisk lateralsklerose (ALS), jernoverskudd, Cushings 
syndrom og immunglobuliner fra 1. september 2020. 

Som en budsjettforutsetning for 2020 er tildelte midler på 62,5 millioner kroner budsjettert 
hos Helse Sør-Øst RHF. Midlene vil fordeles til helseforetakene løpende etter faktiske 
kostnader. Prinsippet er valgt for å redusere risiko for utilsiktede økonomiske effekter 
mellom sykehusområdene. 

Disse midlene fordeles foreløpig ikke til helseforetakene og sykehus i planforutsetningene 
for 2021-2024. 
 

• Regionale kompetansetjenester 
Grunnlaget for å innarbeide endringer i de økonomiske rammene til de regionale  
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kompetansetjenestene er ikke ferdigstilt, jf. styresak 094-2019 Budsjett 2020 – fordeling av 
midler til drift og investeringer. Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake til saken i forbindelse 
med styrets behandling av budsjettet for 2021. 
 
Økonomiske planleggingsrammer i perioden 
Tabellen under viser planforutsetninger for sum faste inntekter per år i perioden, fordelt på 
sykehusområder, private ideelle sykehus uten definert opptaksområde, Sykehuspartner HF 
og Helse Sør-Øst RHF. 
 

 
Tabell 9. Planleggingsrammer 2021-2024 i millioner kroner (2020-kroner) 
 
Dette er planleggingsrammer som skal legges til grunn for budsjettprosessen inn mot 2021 
og videre for planperioden. Det tas forbehold om at det kan bli justeringer av disse rammene 
ut over det som følger av Prop.1S (2020-2021). 
 

2.8 Investeringer og økonomisk handlingsrom 
Det er omfattende investeringsplaner i foretaksgruppen. For å skape økonomisk 
handlingsrom til nødvendige investeringer er det avgjørende å nå resultatmålene slik at 
investeringsprosjekter kan realiseres innenfor de økonomiske rammene som er gitt.  

Det er nødvendig å prioritere mellom investeringsprosjekter ut i fra regionale og 
foretaksspesifikke behov. Det regionale helseforetaket har en viktig rolle ved at den 
etablerte finansieringsmodellen for investeringer setter regionen i stand til å gjennomføre 
større prosjekter tidligere enn om hvert enkelt helseforetak skulle finansiere dette selv. I 
tillegg bidrar finansieringsmodellen til sentral koordinering og finansiering av regionale, 
standardiserte prosjekter som for eksempel felles IKT-løsninger. Dette vil over tid sørge for 
en effektiv regional samhandling som vil gi positive effekter på kvalitet og økonomi. 
 
Finansiering av investeringer 
Helseforetakene får i oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF tildelt en samlet 
basisramme. Det er opp til helseforetakene å disponere denne basisrammen til drift og 
investeringer. Investeringsnivået kan økes over tid gjennom at foretaket skaper positive 
resultater i driften. I planperioden skal gjeldende likviditetsstyringsprinsipper i henhold til 
vedtatt finansstrategi etterleves. 

  

2021 2022 2023 2024

Akershus SO 6 985 7 091 7 207 7 316 7 422 12,0 % 12,3 %

Innlandet SO 5 164 5 162 5 191 5 223 5 254 8,9 % 8,7 %

Oslo SO 16 268 16 235 16 344 16 481 16 621 28,0 % 27,6 %

Sørlandet SO 4 510 4 574 4 623 4 671 4 718 7,8 % 7,8 %

Telemark og Vestfold SO 5 742 5 822 5 868 5 917 5 965 9,9 % 9,9 %

Vestre Viken SO 6 068 6 108 6 175 6 244 6 313 10,4 % 10,5 %

Østfold SO 4 225 4 284 4 337 4 390 4 444 7,3 % 7,4 %
Private ideelle sykehus uten 
definert opptaksområde 302 303 307 311 315 0,5 % 0,5 %

Sykehuspartner HF 100 276 272 350 339 0,2 % 0,6 %

Helse Sør-Øst RHF 8 807 8 766 8 847 8 819 8 880 15,1 % 14,7 %

I alt 58 171 58 621 59 171 59 721 60 271 100,0 % 100,0 %

Sum faste inntekter

Budsjett 
2020

Økonomiplan 2021-2024
Andel 2020 Andel 2024
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Helseforetakene må 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 investeringsbeslutningen. 

Finansstrategi i Helse Sør-Øst ble oppdatert i styresak 033-2019. Reglene for finansiell 
leasing i foretaksgruppen ble justert.  Periferiutstyr i Sykehuspartner HF skal som 
hovedregel finansieres ved regional likviditet fremfor finansielle leieavtaler. I påvente av 
arbeid med leverandørstrategi for Sykehuspartner HF, er det forutsatt at periferiutstyr 
fortsatt leases, jf. styresak 055-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023. De øvrige 
helseforetakene skal ikke budsjettere med nye finansielle leasingavtaler ut over en 
maksimalgrense for leasingbetalinger på 0,2 % av helseforetakets årlige samlede inntekter. 
Enkelte større leasingavtaler, for eksempel knyttet til bygninger, kan godkjennes etter 
søknad til Helse Sør-Øst RHF. 

Helse Sør-Øst RHF reviderte i sak 073-2019 fullmaktsstrukturen for bygginvesteringer. 
Endringene samkjører fullmaktene med beslutningspunktene i gjeldende Veileder for 
tidligfasen i sykehusbyggprosjekter og fastsetter blant annet at Helse Sør-Øst RHF har 
beslutningsmyndighet for oppstart av tidligfase/prosjektinnramming for prosjekter over 
500 millioner kroner, så vel som for påfølgende beslutningspunkter for alle prosjekter over 
50 millioner kroner. Videre ble det besluttet at utredning av lokalisering gjennomføres i 
egen prosess og at Helse Sør-Øst RHF kan overta som prosjekteier for prosjekter over 500 
millioner kroner fra og med konseptfase. 

Større utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter på over 500 millioner kroner kan 
delfinansieres ved lån fra Helse- og omsorgsdepartementet med inntil 70 %. Helse- og 
omsorgsdepartementet tilbyr regionene å søke lån basert på P85-estimat for kostnader. 
Styringsrammen for investeringsprosjektene er uavhengig av finansieringen, og 
investeringsprosjektene i foretaksgruppen skal fortsatt styres etter forventet 
prosjektkostnad tilsvarende P50-estimat.  

Regionalt prioriterte investeringer omfatter byggeprosjekter over 100 millioner kroner og 
regionale IKT-satsninger. Dette innebærer at det enkelte helseforetak forutsettes å foreta 
nødvendige lokale investeringer knyttet til vedlikehold, teknisk og funksjonell oppgradering 
av bygningsmassen, medisinsk-teknisk utstyr mv. innenfor tilgjengelig likviditet. 

Foretaksgruppen har årlig om lag 3,8 milliarder kroner tilgjengelig i fri likviditet ved et 
resultat i balanse. Disse midlene disponeres til avdrag på lån, finansiering av regionalt 
prioriterte prosjekter og til helseforetakenes lokale investeringsformål. Bevilgninger av 
regionale midler til investeringsformål gjøres av styret i Helse Sør-Øst RHF i forbindelse 
med det enkelte årsbudsjett. Prinsippene for fordeling av likviditet til helseforetakenes 
lokale investeringsformål er basert på størrelse målt som andel av faste inntekter. 
 
Regionalt prioriterte prosjekter i økonomisk langtidsplan 
Regionalt prioriterte prosjekter videreføres i tråd med styresak 055-2019 Økonomisk 
langtidsplan 2020–2023 og styresak 114-2018 Regional Utviklingsplan 2035. Dette omfatter 
en videreføring av igangsatte prosjekter og prosjekter som er prioritert som regional 
satsing. 
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Følgende prosjekter er prioritert, vedtatt planlagt/gjennomført og har avklart finansiering: 

• Vestre Viken HF: Nytt sykehus i Drammen, jf. sak 065-2019, sak 017-2019, sak 006-
2017 og sak 054-2016 

• Sykehuset i Vestfold HF: Tønsbergprosjektet, jf. sak 009-2017 og sak 044-2014 
• Sørlandet sykehus HF: Nytt psykiatribygg, jf. sak 055-2016 
• Oslo universitetssykehus HF har flere prosjekter i ulike faser basert på målbildet fra 

sak 053-2016;  
o Nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet, jf. sak 097-2019, sak 

049-2019, sak 026-2019, sak 116-2018, sak 011-2018, sak 071-2017 og sak 
053-2016 

o Vedlikeholdsinvesteringer knyttet til lukking av tilsynsavvik innenfor brann 
og arbeidsmiljø, jf. sak 045-2015 

o Første trinn i utviklingen av nye Aker og nye Rikshospitalet, jf. sak 050-2019, 
sak 006-2019, sak 115-2018, sak 072-2017 og sak 053-2016 

 
For ny regional sikkerhetsavdeling ved Oslo universitetssykehus HF er det innvilget 
finansiering for forprosjekt. Oppstart av forprosjekt avhenger blant annet av 
reguleringsprosessen som pågår og valg av tomt, jf. sak 070-2017 og sak 053-2016.  
Etablering av ny storbylegevakt i Oslo er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo 
universitetssykehus HF og Oslo kommune, jf. sak 011-2019, sak 078-2018 og sak 031-2017. 
Prosjektet finansieres med langsiktig finansiell leieavtale. 
 
Følgende prosjekter er i konseptfase: 

• Sykehuset Telemark HF: Somatikk Skien inkludert strålebygg, jf. sak 055-2018 
• Akershus universitetssykehus HF: Nytt bygg for psykisk helsevern på Nordbyhagen, 

jf. sak 054-2018 
 
For videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF (Mjøssykehuset), jf. sak 005-2019, ble det 
arbeidet med konkretisering av virksomhetsinnhold i 2019. Samlet sak, inkludert 
konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft, ventes fremlagt i juni 2020. 
 
Følgende prosjekt er i prosjektinnramming:  

• Akershus universitetssykehus HF: Stråle- og somatikkbygg, jf. sak 096-2019 
 

Som en planforutsetning tas det også høyde for flere prosjekter som planlegges gjennomført 
og som er prioritert, men som avhenger av fremdriften i andre prosjekter og planlagt 
resultatutvikling. Foretaksgruppen tilpasser investeringsporteføljen løpende til det 
økonomiske handlingsrommet. Blant disse prosjektene omfattes: 

• Videreutviklingen av Oslo universitetssykehus HF, etappe 2, jf. sak 114-2018 
• Akuttbygg ved Sørlandet sykehus HF, jf. sak. 114-2018 
• Byggetrinn 3 ved Sunnaas sykehus HF, jf. sak. 114-2018 

I henhold til styrets vedtak i sak 030-2016 Oppfølging av stråleterapikapasiteten i Helse Sør-
Øst – etablering av nye stråleterapienheter i sykehusområder som ikke har egen 
strålestrålebehandlingstilbud i dag legges det opp til å etablere nye stråleenheter i 
sykehusområdene Telemark-Vestfold, Akershus, Vestre Viken og Østfold fram mot 2030. 
Økonomisk langtidsplan tar høyde for gjennomføring av nødvendige investeringer i 
stråleterapi. I første omgang planlegges stråleterapi etablert som del av nytt sykehus i 
Drammen for Vestre Viken HF, ved utbyggingen i Skien for Sykehuset Telemark HF og på 
Nordbyhagen for Akershus universitetssykehus HF.  
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Det gjennomføres også store investeringsprosjekter innenfor IKT-området: 

• Sykehuspartner HF; IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst - programmet 
STIM ble formelt etablert 1. januar 2019 og arbeidet pågår, jf. sak 109-2019, sak 084-
2019, sak 036-2019, sak 058-2017 og sak 069-2016 

• Sykehuspartner HF; Program for informasjonssikkerhet og personvern (ISOP) ble 
etablert i 2018 og ferdigstilles etter planen i 2020, jf. sak 084-2019  

• Regional IKT-prosjektportefølje; Videreføring av regional satsing, hvor omfang 
vurderes på bakgrunn av gjennomføringsstrategi og tilgjengelig likviditet 

 
Som del av konseptfasen for byggeprosjektene skal også de økonomiske effektene for den 
regionale IKT-prosjektporteføljen inkluderes i vurderingene. Den samlede vurderingen må 
belyse hvordan hvert enkelt byggeprosjekt eventuelt utløser teknologikostnader innenfor 
både prosjektets egne kostnadsrammer og for regionens IKT-satsning for øvrig. Videre må 
eventuelle mottaksprosjekter og behov for lokale løsninger som følge av driftskonsepter etc. 
identifiseres, kostnader anslås og innarbeides i det berørte helseforetakets innspill til 
økonomisk langtidsplan. 
 
Flere helseforetak i regionen arbeider med planer for nybygg ut over prioriterte prosjekter. 
Ved behandling av økonomisk langtidsplan for 2021-2024 vil eventuelle nye regionale 
prioriteringer knyttet til investeringsprosjekter vurderes og tilpasses økonomisk 
handlingsrom. 
 
Status inn mot økonomisk langtidsplan 2021-2024 
I 2019 har foretaksgruppen i henhold til foreløpig regnskap et positivt resultat i 
størrelsesorden 2,0 milliarder kroner. Resultatet for 2019 innebærer et positivt 
resultatavvik i forhold til budsjett, og gir derfor en bedre inngang til økonomisk langtidsplan 
2021-2024 enn forutsatt i økonomisk langtidsplan 2020-2023.  

Samtidig indikerer resultatene i 2019 at det kan være utfordrende for enkelte helseforetak å 
realisere en resultatutvikling som er lagt til grunn i tidligere økonomiske langtidsplaner.  

Det vil være risiko og usikkerhet knyttet til forutsetningene i økonomisk langtidsplan som 
kan påvirke fremtidig resultatutvikling og investeringsevne. Foretaksgruppen har planer om 
å gjennomføre betydelige investeringsprosjekter i og etter økonomiplanperioden, og det vil 
være nødvendig å opprettholde et tilstrekkelig finansielt handlingsrom for å kunne håndtere 
endringer mot økonomisk langtidsplan. I tillegg til resultatbuffer ble det også innarbeidet en 
investeringsbuffer på 200 millioner kroner per år i perioden 2020-2023. Det ble planlagt 
med en nedre likviditetsmessig sikkerhetsgrense på 1 milliard kroner for hele 
langtidsperioden. Nivåene for resultat- og investeringsbuffer videreføres i økonomisk 
langtidsplan 2021-2024, sammen med sikkerhetsgrensen for likviditet. 
 
Investeringsordningene for sykehus 
I brev fra Helse- og Omsorgsdepartementet datert 25. april 2019 opplyste regjeringen om 
endringer i lånebetingelsene til helseforetakene. To endringer ble innført:  

 
i) Maksimal avdragstid ble økt fra 25 år til 35 år, oppad avgrenset til levetiden for 
investeringen, gjeldende for alle prosjekter som ikke var ferdigstilt 
ii) Helseforetakene innvilges mulighet til å velge annuitetslån som alternativ til 
serielån som avdragsplan 
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Endringene hadde som mål å legge til rette for lavere årlig økonomisk belastning på det 
enkelte helseforetak i avdragsperioden. 

Helse Sør-Øst RHF har vurdert forskjellene mellom serielån og annuitetslån. Annuitetslån 
gir en økt rentebelastning sammenlignet med dagens ordning med serielån. På dette 
grunnlaget legges det derfor opp til at det fortsatt skal benyttes serielån. 
 
Gevinstrealisering i store byggeprosjekter 
Det er nødvendig å følge opp de store byggeprosjektenes planer for gevinstrealisering og 
prosjektenes bidrag til helseforetakenes resultatmål. Helseforetakene skal i forbindelse med 
årlig rullering av økonomisk langtidsplan rapportere på de store byggeprosjektenes 
gevinstrealiseringsmål. Helseforetakene vil dermed måtte gjennomføre en årlig revisjon av 
gevinstrealiseringsmålene for det enkelte byggeprosjekt og bekrefte dette gjennom 
prosessen for økonomisk langtidsplan.  

For å påse at helseforetakenes underliggende drift planlegges i tråd med forutsetningene 
som lå til grunn for å gjennomføre prosjektene, skal helseforetakenes planlagte 
driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) måles opp mot driftsresultatet som lå til grunn for 
prosjektenes godkjente konsept- og forprosjektfase. 
  

2.9 Medisinsk-teknisk utstyr 
Gjennom arbeidet med økonomisk langtidsplan 2020-2023 rapporterte helseforetakene at 
gjennomsnittlig alder på utstyrsparken var 8,7 år ved årsskiftet 2018/2019. Dersom 
beregningen gjøres som et verdivektet gjennomsnitt hvor dyrt utstyr teller mest, var 
gjennomsnittet 8,4 år. Helseforetakenes plan var å gjennomføre investeringer som medførte 
at gjennomsnittsalderen i regionen holdt seg under ni år gjennom planperioden 2020-2023. 
 
Det er helseforetakenes ansvar å ivareta behovet for medisinsk-teknisk utstyr, jf. tidligere 
etablert grensedragning mellom regionale og lokale prioriteringer slik de er omtalt i 
styresak 093-2009 Økonomisk handlingsrom og utfordringsbilde i forhold til prioritering av 
investeringer i Helse Sør-Øst. Det betyr at det er helseforetakenes egne investeringsmidler 
som er hovedkilden til finansiering av medisinsk-teknisk utstyr.  
 
For perioden 2021-2024 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. 
 

2.10 Bygg og vedlikehold 
Helse Sør-Øst sin eiendomsstrategi fremgår av styresak 080-2018 Delstrategi for 
Eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst. Det overordnede målet for eiendomsvirksomheten er 
at eiendommene skal støtte opp om strategiske mål og utvikling i Helse Sør-Øst. 
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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 
 

Innføring av husleie 
Helseforetakenes bygningsmasse representerer store verdier og er viktig for 
kjernevirksomheten. God eiendomsforvaltning krever langsiktig planlegging. De regionale 
helseforetakene skal i 2020 arbeide videre med å legge til rette for en husleieordning med 
sikte på en mer effektiv arealutnyttelse og verdibevaring, jf. foretaksmøteprotokoll i Helse 
Sør-Øst RHF fra 15. januar 2019. Husleieordningen vil bygge på et felles sett av prinsipper 
slik at det blir mulig å sammenligne helseforetakene innbyrdes. 

De regionale helseforetakene skal i 2020 avslutte arbeidet med en veileder for felles 
prinsipper for ordningen. Helseforetakene skal bidra i dette arbeidet i samarbeid med Helse 
Sør-Øst RHF. 
 

Vedlikeholdsplaner 
I arbeidet med økonomisk langtidsplan, årlig budsjettprosess og i løpende økonomiske 
disposisjoner må det være etablert regimer for behovsvurdering og prioritering av 
vedlikehold av bygningsmassen. Grunnlaget for å prioritere større vedlikeholdsarbeider må 
inneholde vurderinger knyttet til bygningens alder, tilstand og funksjonalitet.  

Helseforetakene skal etablere langsiktige drifts- og vedlikeholdsplaner basert på 
tilstandsovervåkning og levesykluskostnader per bygg, samt krav knyttet til teknisk 
minimumstilstand. Byggene tilstandsregistreres etter NS3424. Vedlikeholdsplanene skal 
føre til en forpliktende oppgradering av bygningsmassen til en tilstand som er tilstrekkelig 
god for gjeldende og planlagt bruk. Der et normbasert vedlikehold ikke er tilstrekkelig for å 
etablere forutsatt tilstandsgrad, må det etableres forslag til investeringsprosjekter tilpasset 
utviklingsplanen.  
I gjennomsnitt bør ordinært vedlikehold ligge på 250 kroner per kvadratmeter for hele 
bygningsmassen. I tillegg må det settes av midler til ekstraordinært vedlikehold. 
Helseforetakene har ulik tilstandsgrad for eide bygg og dermed ulikt behov for investeringer 
i eksisterende bygningsmasse.  Midler som settes av må gjenspeile behovet. Samlet for alle 
helseforetak er det generelt et betydelig behov for økte investeringer til 
vedlikehold/utskifting. 

Helse Sør-Øst skal i perioden planlegge og gjennomføre en rekke regionale byggeprosjekter. 
Det må i planperioden legges til rette for å ta i bruk digitale eiendomsadministrative- og 
driftstekniske systemer, som legger til rette for en sømløs overføring av informasjon 
igjennom hele livssyklusen til et bygg.  

Eierskapsmeldingen (Meld. St. 8 2019–2020) stiller økte krav til klimarisikovurderinger 
med tilhørende klimatilpasningstiltak. Energiforbruket er en av de største drivere til CO2 -
utslipp, og tiltak for å redusere energibruken anses derfor som viktig. 
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2.11 IKT-området 
Behov og strategiske føringer for IKT-området er basert på føringer fra Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2020-2023 og Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst. 
 
Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023 beskriver hvordan pasienttilbud må utvikles i tiden 
fremover og den er særlig tydelig på behovet for ny teknologi. Følgende to innsatsområder 
trekkes fram som særlig viktige: «Teknologi i pasientens helsetjeneste» og «Digitalisering – 
en forutsetning for pasientens helsetjeneste». Dette er omtalt innledningsvis i saken.  
Helse Sør-Øst RHF vil prioritere følgende IKT-satsninger i planperioden:  
 

• Etablering av en felles, moderne og sikker IKT-infrastruktur som understøtter 
samhandling regionalt og nasjonalt, samt effektiv drift og forvaltning 

• Videre innføring av regionale kliniske og administrative løsninger 

• Etablering av digital hjemmeoppfølging, hvilket forutsetter endring av 
arbeidsprosesser, anskaffelse av utstyr og utvikling av digital kompetanse  

• Innføring av mobile løsninger, hvilket forutsetter anskaffelse av mobile enheter og 
tilpasning av både kliniske og administrative arbeidsprosesser 

• Sentralisering av IKT-utstyr i sentrale datarom så langt det er hensiktsmessig. Lokale 
datarom som må bestå skal holde et forsvarlig sikkerhetsnivå, og helseforetaket er 
ansvarlig for å gjennomføre eventuelle nødvendige tiltak for at lokale datarom 
oppfyller sikkerhetskravene 

 
Økt digitalisering i helsesektoren er en forutsetning for at regionen skal evne å levere de 
helsetjenestene innbyggerne har behov for og forventer på en sikker og bærekraftig måte. 
Teknologi vil derfor bli en stadig viktigere innsatsfaktor i helsetjenestene de kommende 
årene. Summen av tiltakene som må gjennomføres for å lykkes med dette gjør at 
helseforetakene må forvente økte lokale kostnader til teknologi og en økning i total 
tjenestepris fra Sykehuspartner HF. 
 
Årlig totalt investeringsnivå til IKT vil ligge på 1,5-2,0 milliarder kroner i økonomisk 
langtidsplan 2021-2024. Om lag en milliard kroner av de årlige investeringene skjer i 
Sykehuspartner HF, hvorav programmet STIM, sikkerhetstiltak og sikker og stabil drift 
utgjør om lag 75 prosent av budsjettet. Som planforutsetningene for økonomisk langtidsplan 
2021-2024 forutsettes årlige investeringer i den regionale IKT-prosjektporteføljen i 
størrelsesorden 600 millioner kroner. Ettersom flere regionale løsninger tas i bruk, vil 
behovet for forvaltning av løsningene medføre økt behov for investeringsmidler (dette 
omtales som forbedringsinvesteringer). Med mindre det samlede investeringsnivået skal 
øke, vil det måtte gjøres prioriteringer mellom omfang av nye løsninger og forvaltning av 
eksisterende løsninger.  
 
Sykehuspartner HF 
Sykehuspartner HF har ansvaret for å levere tjenester innenfor IKT, HR og logistikk. Dette 
omfatter IKT-infrastruktur, drift og forvaltning av systemløsningene, samt sikker, stabil og 
effektiv drift. Sykehuspartner HF skal sørge for å realisere stordriftsfordeler i forvaltningen 
av regionens IKT-løsninger og forbedre informasjonssikkerhet og personvern. Videre skal 
Sykehuspartner HF kontinuerlig identifisere områder for effektivisering og  
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gevinstrealisering. Planforutsetningene for Sykehuspartner HF utarbeides i forkant av 
helseforetakenes arbeid med økonomisk langtidsplan, da tjenesteprisutviklingen er en 
viktig forutsetning for helseforetakenes langtidsbudsjett. I forbindelse med at 
Sykehuspartner HF skal levere sitt endelig innspill til regionens økonomiske langtidsplan i 
april, forutsetter Helse Sør-Øst RHF at Sykehuspartner HF arbeider videre med krav til 
effektivisering, realisering av stordriftsfordeler og vurdering av nødvendig investeringsnivå. 
Konsekvenser for 2021 skal ha spesielt fokus.  
 

• Utarbeidelse av tjenestepris 
Sykehuspartner HF finansieres i all hovedsak ved tjenestepriser. Forutsigbare 
tjenestepriser, kapasitet og kompetanse er viktig for en langsiktig og bærekraftig 
planlegging i foretaksgruppen. Tjenesteprismodellen for IKT-tjenester er under kontinuerlig 
videreutvikling, og dette skjer i dialog med helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. 
Tjenesteprismodellen skal understøtte Sykehuspartner HF sin rolle som felles 
tjenesteleverandør, gi incentiver for standardisering og raskere innføring av regionale 
løsninger, kostnadseffektiv drift og forvaltning, samt sørge for tilstrekkelig transparens og 
sporbarhet i et underliggende tjenesteregnskap.   
 
Tjenesteprisene for 2021 og 2022 er på nivå med økonomisk langtidsplan 2020-2023 når 
denne er pris- og lønnsjustert. Periferiutstyr er inkludert i tjenesteprisene. I siste del av 
planperioden er det en økning i tjenesteprisen, men også her på samme nivå som forrige 
økonomiske langtidsplan. 
 
Programmet STIM ble formelt etablert 1. januar 2019, jf. styresak 48-2018. 
Ressursinnsatsen i programmet vil fortsatt være betydelig de neste årene, både fra egne 
ansatte, i form av tjenestekjøp fra markedet, i form av investeringer og som ressursinnsats 
fra helseforetakene.  
 
Følgende er innarbeidet i økonomisk langtidsplan 2021-2024: 

- Videreføring av programmet STIM  
- Videreføring av programmet ISOP 
- IKT-innføring og –utvikling i flere store byggeprosjekt i Helse Sør-Øst  
- Overføring av regionale avtaler og forvaltning av systemer som er innført som del av 

regional IKT-prosjektportefølje 
 
Sykehuspartner HF har basert sine tjenesteprisestimater på et omfang av lokale IKT-
investeringer i størrelsesorden 60 millioner kroner. Dette nivået vil imidlertid kunne øke 
som følge av økt gjennomføringstakt av leveranser fra Sykehuspartner HF og etter dialog 
med helseforetakene om lokale behov.  
 
Det er knyttet usikkerhet til omfanget av programmet STIM, og eventuelle endringer i 
forutsatt investeringsnivå både i STIM og den regionale IKT-prosjektporteføljen i årene 
fremover vil påvirke tjenesteprisen.  
 

• Leasing 
I finansstrategien for Helse Sør-Øst gjelder en begrensning for omfanget av finansiell leasing 
i det enkelte helseforetak som innebærer at årlig finansiell leiebetaling ikke kan utgjøre mer 
enn 0,2 % av årlig samlet inntekt i helseforetaket. I finansstrategien er det forutsatt at kjøp 
av PC-er og annet periferiutstyr i Sykehuspartner HF som hovedregel skal finansieres ved  
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regional likviditet fremfor finansielle leieavtaler. Godkjente og inngåtte finansielle 
leieavtaler per 31.desember 2019 er unntatt fra denne begrensningen. I påvente av arbeid 
med leverandørstrategi for Sykehuspartner HF, er det forutsatt at periferiutstyr fortsatt 
leases, jf. styresak 055-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023. Grensen på 0,2 % nås 
allerede ved inngåelse av nye leasingavtaler fra 1. januar 2020.   
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 

Formålet med planforutsetningene for økonomisk langtidsplan er å gi helseforetakene og 
sykehusene en forutsigbarhet i egne planprosesser for sentrale elementer som 
aktivitetskrav, faglig prioritering og forventet inntektsutvikling blant annet som følge av 
oppdatering av inntektsmodellen.  
 
Økonomisk langtidsplan er et viktig virkemiddel for å gjennomføre strategien uttrykt i 
Regional utviklingsplan 2035, som styret ga sin tilslutning til i styresak 114-2018. De fem 
prioriterte satsningsområdene i regional utviklingsplan skal være førende for økonomisk 
langtidsplan. Videre skal økonomisk langtidsplan gi et samlet grunnlag for vurdering av 
økonomisk bæreevne for investeringer i foretaksgruppen i et lengre perspektiv enn det 
enkelte budsjettår.  
 
Det legges opp til at samlet vekst i pasientbehandlingen skal være om lag 2 % fra 2020 til 
2021 og at veksten i ISF-finansiert pasientbehandling skal være om lag 6 % i planperioden. 
Det er lagt opp til spesifikke aktivitetskrav innen somatikk for helseforetakene for 2021. 
Analyser og vurderinger av differensiering av aktivitetskrav for somatikk er basert på 
dagens forbruksrater (forbruk av spesialisthelsetjenester), befolkningsvekst og indeks for 
behov beregnet ut fra demografi og sosioøkonomisk profil. Videre er det fortsatt et krav at 
veksten i pasientbehandling innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling hver for seg skal være høyere enn for somatikk.  
 
Tilgjengelighet til tjenestene skal bedres, og målet er at gjennomsnittlig ventetid skal være 
under 50 dager innen 2021. Kravene til ventetid i psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling er satt lavere enn dette, henholdsvis under 40 dager for psykisk 
helsevern voksne, under 35 dager for psykisk helsevern barn og unge, og under 30 dager for 
rusbehandling innen 2021. Videre er det avgjørende at helseforetakene planlegger for å nå 
målene som er satt for pakkeforløpene. I tillegg skal bedring i kvalitet og pasientsikkerhet 
prioriteres, herunder skal uønsket variasjon reduseres ved bruk av data fra helseatlas og 
kvalitetsregistre, samt nasjonale kvalitetsindikatorer fra Helsedirektoratet og 
brukererfaringer og dødelighetsdata fra Folkehelseinstituttet. 
 
Innenfor bemanningsområdet må helseforetakene både ha fokus på riktig bemanningsnivå 
og bemanningssammensetning. 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 fremtidige behov og den 
lovpålagte oppgaven med å tilrettelegge for utdanning og praksisplasser. Det legges fortsatt 
til grunn at helseforetakene øker innsatsen for mer helhetlig og langsiktig 
bemanningsplanlegging.   
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Kapasitetsutnyttelsen av medisinsk-teknisk utstyr må bedres, og helseforetakene må 
forsterke sin prioritering av midler til investeringer i medisinsk-teknisk utstyr slik at 
gjennomsnittsalderen på utstyrsparken reduseres. Kartlegging av status og behov for 
medisinsk-teknisk utstyr må ligge til grunn for prioriteringer og anskaffelsesplaner.  
 
Godt vedlikeholdte bygg er viktig for god pasientbehandling, helse, miljø og sikkerhet, samt 
klima og miljø. Flere av helseforetakene har utfordringer knyttet til aldrende bygningsmasse 
som ikke er tilstrekkelig vedlikeholdt over tid, slik at det er oppstått et betydelig 
vedlikeholdsetterslep. Det er viktig at det utarbeides vedlikeholdsplaner som følges opp 
lokalt. I gjennomsnitt skal det løpende vedlikeholdet over tid utgjøre cirka 250 kroner/kvm 
per år for hele bygningsmassen.  
 
Foreløpige tall viser at helseforetaksgruppen samlet sett fremviste et positivt 
regnskapsmessig resultat på om lag 1,96 milliarder kroner i 2019. Dette er bedre enn lagt til 
grunn i økonomisk langtidsplan 2020-2023 og innebærer økt økonomisk handlingsrom for å 
gjennomføre investeringer i kommende økonomiplanperiode. Det positive resultatet 
skyldes i stor grad lavere kostnader enn budsjettert i det regionale helseforetaket og ikke 
underliggende drift ved helseforetakene. Det er store variasjoner i økonomisk resultat i 
foretaksgruppen. Administrerende direktør forutsetter at helseforetakene budsjetterer mest 
mulig realistisk i sine innspill til den regionale økonomiske langtidsplanen, herunder 
realistiske forutsetninger om kostnads- og inntektsutvikling. Det er videre vesentlig at det 
dokumenteres og tallfestes hvilke tiltak som er planlagt gjennomført for å oppnå et ønsket 
resultat. Administrerende direktør forutsetter at dette arbeidet skjer i nært samarbeid med 
de ansatte og deres organisasjoner.  
 
Det positive resultatet for 2019 styrker foretaksgruppens likviditet. Foretaksgruppen har 
imidlertid betydelige investeringsplaner i og etter økonomiplanperioden, og det er 
nødvendig å opprettholde og videreføre resultat- og investeringsbuffere i økonomisk 
langtidsplan 2021-2024 for å ha tilstrekkelig finansiell sikkerhet til å håndtere risiko. 
Administrerende direktør forutsetter at helseforetak med byggeplaner legger opp til å 
disponere en andel av likviditet fra egne overskudd til å finansiere egne regionale 
prosjekter. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret som en planforutsetning legger til grunn at 
allerede prioriterte investeringsprosjekter videreføres. Ved store nybyggprosjekter er det 
avgjørende med grundig, involverende og forpliktende arbeid med gevinstplaner og 
konkretisering av tiltak for tilpasning av kostnadsnivået i forkant av innflytting. 
 
Videre anbefaler administrerende direktør at styret tar til etterretning at det planlegges et 
høyt investeringsnivå innenfor IKT og teknologi i planperioden. Det skal gjøres 
prioriteringer i den samlede porteføljen som sørger for akseptabelt risikonivå, samtidig som 
helseforetakene får tid til gradvis tilpasning til kostnadsnivået. 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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