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1. Hva saken gjelder 
 
Hvert år oppdaterer alle helseforetak sine økonomiske langtidsplaner. Planene strekker seg over 
de neste 20 årene. De fire første årene kalles planperiode (2022-2025) og er mer detaljert enn 
de siste 16 årene (ut 2041). Økonomisk langtidsplan 2022-2025(41), er heretter forkortet til  
ØLP 2022-2025. 
 
ØLP 2022-2025 for Sunnaas sykehus skal være ferdig og sendes til Helse Sør-Øst RHF 19.04.21. 
Helse Sør-Øst RHF krever at eget styre vedtar komplett ØLP 2022-2025 senest 31.05.21. Ideelt 
sett bør eget styre vedta komplett ØLP 2022-2025 før 19.04.21. I praksis har det vist seg 
vanskelig å få til. Eget styre har derfor vedtatt foretakets økonomiske langtidsplan, så nær som 
mulig i tiden etter leveranse til Helse Sør-Øst RHF. 
 
Denne saken er en orienteringssak om prosess og planforutsetninger for ØLP 2022-2025. 
 
Prosessen er kort og intens. Foretaket mottar malverk og endelige planforutsetninger fredag 
12.03.21, med endelig leveranse av komplett ØLP 19.04.21.  
 
I planforutsetningene gis det forslag til føringer for aktivitetsutvikling og prioriteringer innen det 
medisinsk- og helsefaglige området, utvikling av bemanning og kompetanse, satsing innen 
informasjonsteknologi, krav til medisinsk-teknisk utstyr og vedlikehold av bygningsmassen, samt 
økonomiske planleggingsrammer. 
 
Styret må være kjent med planforutsetningene, for å ha nødvendig bakgrunnskunnskap når 
styret skal vedta komplett ØLP 2022-2025.  
 
Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planforutsetninger som saken bygger på, var 
saksfremlegget til direktørmøte 01.03.21. Da det ikke ble gjort endringer i planforutsetningene 
på direktørmøte, er vedlegget det samme som skal vedtas på styremøte Helse Sør-Øst 11.03.21. 
Det tas forbehold om endringer. Endelig versjon sendes helseforetakene 12.03.21.  

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Hovedpunkter 
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. I planforutsetningene gis det forslag til føringer 
for aktivitetsutvikling og prioriteringer innen det medisinsk- og helsefaglige området, utvikling av 
bemanning og kompetanse, satsing innen informasjonsteknologi, krav til medisinsk-teknisk 
utstyr og vedlikehold av bygningsmassen, samt økonomiske planleggingsrammer. 
 
 
De fem prioriterte satsningsområdene i regional utviklingsplan 2035 skal være førende for 
økonomisk langtidsplan:  

• Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring  
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• Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester  
• Redusere uønsket variasjon  
• Mer tid til pasientrettet arbeid  
• Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste  

 
Veksten i ISF-finansiert pasientbehandling skal være minimum 5,7 prosent i planperioden. For 
2022 skal gjennomsnittlig vekst være minst 2,1 prosent innen somatikk.  Det er lagt opp til 
spesifikke aktivitetskrav for helseforetakene for 2022. Sunnaas er foreslått å ligge under snitt 
vekst i Helse Sør-Øst. 
 
Målet er at gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager for somatikk ved inngangen til 
planperioden 01.01.22, samt at 95 prosent av pasientavtalene skal overholdes. Uønsket 
variasjon skal reduseres.  
 
Helseforetakene skal både ha fokus på riktig bemanningsnivå og bemannings-sammensetning. 
Helseforetakene må øke innsatsen for mer helhetlig og langsiktig bemanningsplanlegging. 
Sammensetning av kompetanse skal vurderes regelmessig.  
 
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.  
 
Det er viktig at det utarbeides vedlikeholdsplaner for bygg som følges opp lokalt. I gjennomsnitt 
skal det løpende vedlikeholdet over tid utgjøre ca. 250 kroner/kvm per år for hele 
bygningsmassen. I tillegg må det settes av midler til ekstraordinært vedlikehold. 
  
Handlingsalternativer 
Foretaksledelsen behandlet planforutsetningene 09.03.21 og fant 6 områder som 
foretaksledelsen skal diskutere og avklare før endelig leveranse av ØLP 2022-2025: 
  

1. Sunnaas er plassert i gruppen med «under gjennomsnittlig vekst» når det gjelder ISF-
finansiert pasientaktivitet (side 5 og 6 i vedlegg)  

Sunnaas har budsjettert med høyere vekst i ISF-finansiert pasientaktivitet enn «gjennomsnittlig 
vekst» de siste årene. Det følger av foretakets langsiktige strategi om gradvis omlegging fra 
døgnbehandling til poliklinikk. Strategien er i tråd med Helse Sør-Øst sine mål. Omleggingen gir 
høy vekst i antall polikliniske konsultasjoner, som igjen gir høy vekst i samlet ISF-finansiert 
pasientaktivitet. Foretaket ønsker å fortsette med omlegging fra døgnbehandling til poliklinikk. 
Det er en kostbar strategisk omlegging, da poliklinikk fortsatt er dårligere finansiert enn heldøgn. 
Planlagt omlegging samsvarer dårlig med den lave tildeling av økt basis/aktivitetsmidler, se 
punkt 2 nedenfor.  Foretaket må jobbe med denne utfordring i perioden frem til leveranse. 
 
 

2. Beskjeden årlig økning i basisinntekt fra 2022-2041 (side 12-13 i vedlegg)  
Det er lagt opp til at Sunnaas sykehus årlig får 1,6 mill. i friske midler til aktivitetsvekst. Hadde 
foretaket fått tildeling etter andel inntekter, ville foretaket fått 4,5 mill. årlig. Den lave tildelingen 
samsvarer ikke med foretakets og egne mål og vekstambisjoner (se punkt 1 over). Det blir som 
nevnt i flere sammenhenger, utfordrende å realisere strategiske langtidsplaner og mål, med så 
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begrensede friske midler. Foretaket må jobbe med denne utfordring i perioden frem til 
leveranse. 
 

3. Nasjonale kompetansetjenester er i endring (side 20-21 i vedlegg)  
I planforutsetningen står det: «Systemet for nasjonale kompetansetjenester er under omlegging. 
Nasjonale kompetansetjenester som har vært i funksjon i ti år eller mer, vil få en annen 
organisering dersom de videreføres. Helse- og omsorgsdepartementet gir ikke lenger øremerket 
tilskudd til nye nasjonale kompetansetjenester over statsbudsjettet». Sunnas har et nasjonalt 
kompetansesenter som har vært i funksjon i mer enn 10 år; TRS kompetansesenter for sjeldne 
diagnoser. Leder for TRS, bekrefter at en omlegging diskuteres, men tror ikke det kommer 
avklarende informasjon som kan brukes i ØLP-sammenheng før leveransen.  
Foretaket planlegger å legge inn TRS med samme rammer som tidligere år (36 millioner), så 
fremt ikke ny informasjon kommer. 
 

4. Regionale kompetansetjenester, forventning om avvikling innen 31.12.25 (side 21 i 
vedlegg)  

Det var overraskende å lese at regionale kompetansetjenester forventes avviklet i løpet av 
planperioden 2022-2025. Sunnaas har to regionale kompetansetjenester: Regional 
Kompetansetjeneste for Rehabilitering (RKR) og Regional Koordinerende Enhet (RKE). I referat 
fra direktørmøte 01.03.21, fremgår det at direktørene ønsket en gjennomgang og vurdering av 
hver kompetansetjeneste, før avvikling eventuelt besluttes.  Foretaket tror ikke at en slik 
vurdering er sluttført før leveranse ØLP og vil legge inn de to kompetansetjenestene med samme 
ramme som tidligere år.  
 

5. Helse og arbeid, uavklart finansiering f.o.m. 2021 (side 14 i vedlegg) 
I vedlegget står det: «Prosjektet «Raskere tilbake» ble avviklet i 2017 og skiftet navn til Helse og 
arbeid. Helseforetak og sykehus ble tildelt basismidler i 2018 for å bygge opp egne tilbud innen 
muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser».  Sunnaas sykehus ble ikke tildelt basismidler i 
2018, men ble i stedet fratatt sin faste driftsstøtte på 10-12 millioner, da andre helseforetak 
skulle bygge opp egne tilbud innen de tjenester Sunnaas sykehus leverte. Det har tatt tid for de 
andre helseforetakene å bygge opp egne tjenester og fortsatt leverer Sunnaas sykehus tjenester 
til andre helseforetak og sykehus i tilnærmet samme omfang. Helse Sør-Øst RHF har derfor gitt 
årlig midlertidig driftsstøtte til Helse og arbeid ved Sunnaas sykehus i årene 2018-2020,  
8 millioner de to siste årene. I oppdrag og bestilling for 2020 skulle Akershus Universitetssykehus 
og Sykehuset Østfold inngå direkte avtaler med Sunnaas sykehus. Begge vil bruke tjenesten, men 
det gjenstår å bli enig om pris/driftsstøtte. Saken er oversendt til Helse Sør-Øst RHF. Foretaket 
forventer snarlig avklaring på finansiering Helse og arbeid i 2021 og planlegger å legge inn Helse 
og arbeid med samme driftsstøtte som i 2020 i ØLP.   
 

6. Teknologi vil bli en stadig viktigere innsatsfaktor i helsetjenestene de kommende årene 
(side 27-28 i vedlegg)  

Økt digitalisering i helsesektoren er en forutsetning for at regionen skal evne å levere de 
helsetjenestene innbyggerne har behov for. Summen av tiltakene som må gjennomføres for å 
lykkes med dette gjør at helseforetakene må forvente økte lokale kostnader til teknologi, og – 
over tid – en økning i total tjenestepris fra Sykehuspartner HF. Det betyr at det i ØLP må legges 
inn en gradvis større IKT-/teknologiandel i foretakets kostnader. Da må i praksis lønnskostnader 
ned, da lite øvrige kostnader å ta av. Foretaket vil i perioden frem til leveranse, vurdere i hvor 
stor grad en slik dreining mellom kostnadstyper skal legges inn i ØLP. 
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Tidslinje for leveranser økonomisk langtidsplan 2022-2025: 
 

 
 
Eget styre må vedta Økonomisk langtidsplan 2022-2025 innen 31.05.2021, helst i god tid før.  

Administrerende direktørs anbefaling 
Administrerende direktørs anbefaler at styret tar prosess og planforutsetninger for Økonomisk 
langtidsplan 2022-2025 til etterretning, slik det fremgår i saken med vedlegg.  Foretaket vil 
tilpasse seg alle føringer i planforutsetningene, der det er mulig. 
 
Administrerende direktør ser at det er utfordrende å få til foretakets strategi som innebærer 
omlegging fra døgnbehandling til en betydelig aktivitetsvekst i poliklinikk, samtidig som tildeling 
av midler til vekst i pasientaktivitet er under middels.  
 
Foretaket ser behov for avklaring finansiering Helse og arbeid.  
 
 
 
 
 
Vedlegg 
Økonomisk langtidsplan styresak HSØ RHF 2022-2025(41) - planforutsetninger 


	1. Hva saken gjelder
	2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer
	Administrerende direktørs anbefaling

