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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 (2023-2026) og er mer detaljert og 
førende enn de siste 16 årene (ut 2042), med størst binding mot utarbeidelse av årsbudsjett 
2023. Økonomisk langtidsplan 2023-2026(42), er heretter forkortet til ØLP 2023-2026. 
 
ØLP 2023-2026 for Sunnaas sykehus skal være ferdig og sendes til Helse Sør-Øst RHF 21.04.22. 
Helse Sør-Øst RHF krever at eget styre vedtar komplett ØLP 2023-2026 senest 31.05.22.  
 
Prosessen er kort og intens. Foretaket mottok malverk og endelige planforutsetninger fredag 
11.03.22, med endelig leveranse av komplett ØLP 21.04.22. Denne sak handler om 
planforutsetninger gitt av Helse Sør-Øst RHF. 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet planforutsetningene for ØLP 2023–2026 i sitt møte 10. 
mars 2022. Se vedlagte sak 030-2022 Økonomisk langtidsplan 2023–2026 – planforutsetninger. 
 
Formålet med planforutsetningene 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. 
 
Styret må være kjent med planforutsetningene, for å ha nødvendig bakgrunnskunnskap når 
styret skal vedta komplett ØLP 2023-2026 på ekstraordinært styremøte 20.5.22.  
 
I vedlegget er det markert områder som har særlig betydning for Sunnaas sykehus og satt inn 
noen oppklarende kommentarer. Punkt 2.7.4 i vedlegget er det ikke nødvendig for styret å lese, 
da Sunnaas sykehus ikke omfattes av «inntektsmodellen» i Helse Sør-Øst RHF. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 
Hovedpunkter 
Vedtaket fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 10.3.22 i foreløpig protokoll, er det samme som 
forslag til vedtak i saksfremlegget vedlagt denne sak: 
 
1. Helseforetakene skal i sine økonomiske langtidsplaner for perioden 2023–2026 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  
 

 Helseforetak og sykehus må planlegge for å øke aktivitetsnivået i planperioden, slik at 
behovet til befolkningen møtes.  
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 For psykisk helsevern skal det i planperioden planlegges for en årlig vekst både innen 
døgnbehandling og poliklinisk aktivitet.  

 

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

 

 Bedring i kvalitet og pasientsikkerhet skal prioriteres, herunder skal uønsket variasjon 
reduseres ved bruk av data fra helseatlas og kvalitetsregistre.  

 

 Helseforetak og sykehus skal legge til rette for flere kliniske behandlingsstudier og økt 
pasientdeltakelse i slike studier, jf. mål i Nasjonal handlingsplan for kliniske studier.  

 

 Det skal gjennomføres analyser av fremtidig bemanningsbehov. Analysene skal følges 
opp av tiltak som sørger for at kompetanse er i samsvar med helseforetakenes behov.  

 

 Ved inngangen til planperioden skal antallet utdanningsstillinger for sykepleiere og 
antallet lærlinger være økt i henhold til oppdrag og bestilling for 2022. Lærlinger innen 
helsefagarbeid skal prioriteres. Nivået på antallet utdanningsstillinger og antall lærlinger 
skal opprettholdes eller økes ytterligere i planperioden. 

 

 Helseforetakene skal benytte egne kartlegginger av status og behov for medisinsk-teknisk 
utstyr til å foreta prioriteringer og innarbeide anskaffelsesplaner for medisinsk-teknisk 
utstyr.  

 

 Helseforetakene skal sette av midler til både ordinært og ekstraordinært vedlikehold. I 
gjennomsnitt skal det ordinære vedlikeholdet over tid utgjøre minst 350 kr/kvm per år for 
hele bygningsmassen. Det avsettes 200 millioner kroner årlig i planperioden av regionens 
likviditet til lokale investeringsformål og ekstraordinært vedlikehold. Midlene fordeles i 
forbindelse med etablering av internhusleieordning i Helse Sør-Øst. Helseforetakene skal 
øke vedlikeholdsnivået i planperioden sammenlignet med forrige økonomiske 
langtidsplan.  

 
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. Helseforetakene skal legge inntektsrammene i denne saken til grunn for sin 
planlegging. Det skal planlegges for å oppnå en resultatgrad på 2,5 prosent over tid.  
 
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 slutter seg til at det planlegges et økende investeringsnivå for IKT i planperioden. Styret 
forutsetter at det gjøres prioriteringer i den samlede porteføljen som sørger for akseptabelt 
risikonivå. Helseforetakene må gis tid til gradvis tilpasning til kostnadsnivået og til å bedre 
utnyttelsen av nye systemer.  
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Handlingsalternativer 
Foretaksledelsen behandler planforutsetningene 22.03.22. Det er som tidligere år mange krav 
sykehuset må innfri. Nedenfor beskrives noen spesielt store utfordringer som foretaksledelsen 
må jobbe med frem til endelig leveranse av ØLP 2023-2026: 
  

1. For liten årlig økning i basisramme fra 2023-2042 (side 13 og 21 i vedlegg)  
Det er lagt opp til at Sunnaas sykehus årlig får 1,64 mill. i friske midler til aktivitetsvekst. Hadde 
foretaket fått tildeling etter størrelse og med en forutsetning om gjennomsnittlig vekst, ville 
foretaket fått 4 mill. årlig. I planforutsetningene står det at Helseforetak og sykehus må 
planlegge for å øke aktivitetsnivået i planperioden, slik at behovet til befolkningen møtes. 
Pasientene til Sunnaas kommer i hovedsak fra opptaksområder med vekst betegnet som snitt 
eller over snitt (se Tabell 2, side 10 i vedlegg). Foretaket forventer også at behovet for 
spesialisert rehabilitering er økende, bla. som følge av aldrende befolkning, flere som overlever 
store skader og flere grupper som tilbys rehabiliteringstjenester. 
Sunnaas sykehus har en langsiktige strategi om omlegging fra døgnbehandling til mer poliklinikk 
(både ved fysisk fremmøte og digitalt). 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 for å møte det økte behovet i befolkningen. Det er en kostbar 
omlegging, da poliklinikk fortsatt er dårligere finansiert enn heldøgn.  
Den lave tildelingen av friske midler til økt aktivitet, samsvarer ikke med de økte ressurser som 
trengs for bl.a. å øke antall polikliniske konsultasjoner.  
 
 

2. Regionalt prioriterte byggprosjekter i økonomisk langtidsplan (punkt 2.8.1 side 22 og 
punkt 2.8.2.side 23 i vedlegg)  

Byggetrinn3 er som kjent videreført til konseptfase og skal innarbeides som planforutsetning i 
ØLP 2023-2026. Foretaket har innarbeidet byggetrinn 3 i økonomiske langtidsplaner de siste 
årene, men da som et budsjettinnspill på eget initiativ. I kommende ØLP 2023-2026 settes det 
større krav til hvordan byggetrinn 3 innarbeides, bl.a. er det krav om å legge inn langt mer 
konkrete og detaljerte gevinstrealiseringsplaner, grundigere beskrivelse av sparetiltak generelt 
og konsekvenser av reduksjon antall senger. Foretaksledelsen vil på FTL møte 5.4.22 vedta 
hvilket av alternativ 0, 1 og 2 som skal legges inn i ØLP 2023-2026, uten at det er forpliktende for 
endelig vedtak om hvilket alternativ foretaket skal gå videre til forprosjekt. Det vedtas i 
ekstraordinært styremøte 20.5.22. 
 

3. Teknologi vil bli en stadig viktigere innsatsfaktor i helsetjenestene de kommende årene 
(punkt 2.11 side 28 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 2023-2026 
må legges inn en gradvis større IKT-/teknologiandel i foretakets kostnader. Da må i praksis 
lønnskostnader ned, da lite å ta av fra øvrige kostnader. Foretaket vil i perioden frem til 
leveranse, vurdere i hvor stor grad en slik dreining mellom kostnadstyper skal legges inn i ØLP. 
 

4. Økt krav til vedlikehold av bygningsmassen (punkt 2.10 side 26 i vedlegg) 
Kravet til vedlikehold av hele bygningsmassen øker fra minst 250 kr/kvm pr år til minst 350 
kr/kvm pr år. I tillegg skal det lages tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner for tilstandsgrad 2 og 
tilstandsgrad 3. Det planlegges for at helseforetakene innfører internhusleie senest 1.1.2023.  
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Tidslinje for leveranser økonomisk langtidsplan 2023-2026(42): 
 

 
 
Eget styre må vedta Økonomisk langtidsplan 2023-2026(42) innen 31.05.2022, helst i god tid før.  

Administrerende direktørs anbefaling 

Administrerende direktørs anbefaler at styret tar prosess og planforutsetninger for Økonomisk 
langtidsplan 2023-2026(42) til etterretning, slik det fremgår i saken med vedlegg.  Foretaket 
vil tilpasse seg føringer i planforutsetningene, der det er mulig. 
 
Administrerende direktør ser at det er utfordrende å få til foretakets strategi som innebærer 
delvis omlegging fra døgnbehandling til en betydelig aktivitetsvekst i poliklinikk, samtidig som 
tildeling av midler til vekst i pasientaktivitet er langt lavere enn størrelse og vekst i 
pasientgrunnlag tilsier.  
 
Vedlegg 
Styresak Helse Sør-Øst RHF; sak 030-2022 Økonomisk langtidsplan 2023–2026 – 
planforutsetninger 


