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1 Formål 
Dette vedlegget inneholder en kort oppsummering av innspillene fra hvert helseforetak, 
basert på helseforetakets egne kommentarer. I tillegg har det regionale helseforetaket gitt 
en omtale av pågående/planlagte investeringsprosjekter med regional finansiering. 
 
Vedleggets siste avsnitt inneholder sammenlignede tabeller som belyser utvalgte tema. 
 

2 Nærmere om de enkelte helseforetakene 

2.1 Akershus universitetssykehus HF 
 
Tabell 1 inneholder de viktigste nøkkeltallene for Akershus universitetssykehus HF.  
  
 

 
Tabell 1 Akershus universitetssykehus HF: nøkkeltall økonomisk langtidsplan 2022-2025. Resultat i millioner kroner.  
 
Aktivitet og prioriteringsregelen 
Innenfor somatikk forventer Akershus universitetssykehus HF en gradvis endring i 
befolkningens alderssammensetning slik at aktivitetsveksten vil øke mer enn 
befolkningsveksten. Videre vil det bli noe vekst i tillegg til dette blant annet på grunn av 
planlagte kapasitetsutvidelser og vekst innen kreftbehandling.  
 
Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har Akershus 
universitetssykehus HF basert sin plan på uendret kapasitet i døgnplasser og en 
videreføring av kapasitet som er avtalt kjøpt fra Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset 
Innlandet HF. Helseforetaket har lagt inn en moderat vekst i antall utskrevne pasienter per 
år med unntak av barne- og ungdomspsykiatrien. Dette skyldes trenden med omlegging fra 
døgnbehandling til poliklinisk og ambulant aktivitet. Innenfor psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling legges det opp til en økning i antall liggedøgn fra 
2026, som er det forventede tidspunktet for ferdigstillelse av nytt bygg på Nordbyhagen.  
 
Foretaket oppfyller prioriteringsregelen og har lagt føringene fra Helse Sør-Øst RHF til 
grunn i sin leveranse. 
 
I årene 2031 og 2036 endres foretakets opptaksområde. Ansvaret for bydelene Alna, 
Grorud og Stovner i Oslo skal overføres til Oslo universitetssykehus HF, Akershus 
universitetssykehus HF har derfor trukket ut fremskrevet aktivitet for disse bydelene i 
økonomisk langtidsplan.  
 
Bemanning 
Akershus universitetssykehus HF legger opp til at årsverk følger aktivitetsutviklingen, men 
på et noe lavere nivå. Det er i planen en sterkere vekst i antall årsverk innen psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn i somatikk. 

2022 2023 2024 2025

Resultat justert for salgseffekter 216            315            417            175            150            250            300            350            
Resultatgrad 2,4 % 3,0 % 3,8 % 1,5 % 1,3 % 2,1 % 2,5 % 2,8 %
EBITDA margin 5,5 % 5,3 % 6,0 % 3,8 % 4,2 % 4,9 % 5,3 % 5,9 %
ISF (døgn, dag, poli, legemidler, FBV) sørge-for 100 795    117 974    114 867    130 479    132 231    133 741    135 004    136 162    
Brutto månedsverk (utbetalt tid) 6 694        7 522        7 946        8 194        8 151        8 166        8 172        8 179        
ISF-produktivitet 1,70 1,74 1,57 1,77 1,81 1,83 1,85 1,86

Akershus universitetssykehus HF
Økonomisk langtidsplan

2018 2019 2020 B2021
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Akershus universitetssykehus HF har startet et arbeid som skal se på fremtidig 
kompetanse- og bemanningsbehov opp mot foretakets utviklingsplan, men det har ikke 
kommet langt nok til at resultater kan brukes i økonomisk langtidsplan. 
Bemanningssammensetningen fremskrives derfor fra dagens nivå. Helseforetaket vil 
fortsette arbeidet med nasjonal bemanningsmodell, et fremtidsbilde på 
bemanningssammensetning og eventuell oppgaveglidning når koronapandemien tar 
mindre tid. 
 
Resultatutvikling 
Akershus universitetssykehus HF kommenterer at de har oppnådd solide positive 
resultater i perioden 2018 til 2020 som skyldes en kombinasjon av nøktern drift og 
engangsbevilgninger mot slutten av året. Helseforetaket har vurdert at 
resultatforventningene fremover må baseres på en nøktern underliggende drift, som 
innebærer en kostnadsvekst noe lavere enn veksten i inntekter. Resultatmålene fremover 
er derfor lavere enn de siste tre årenes oppnådde resultater. Videre mener helseforetaket 
at oppnåelse av resultatmålet de har satt vil gjøre at de opparbeider en investeringsevne 
som i stor grad vil tilfredsstille det årlige re-anskaffelsesbehovet, planer for utvikling av 
nytt utstyr og egenkapital til bygningsmessige utvidelser. 
 
Investeringer 
Konseptrapporten for prosjektet samling av sykehusbasert psykisk helsevern ved Akershus 
universitetssykehus HF ble godkjent i styresak 133-2020 i Helse Sør-Øst RHF. Den 
økonomiske styringsrammen ble fastsatt til 815 millioner kroner (P50-estimat, prisnivå 
april 2020), inkludert ikke-byggnær IKT. Investeringsnivået er i økonomisk langtidsplan 
2022–2025 prisjustert til 823 millioner kroner, eksklusive ikke-byggnær IKT. Foreløpig 
framdriftsplan tilsier byggestart tidligst i 2023 og ferdigstillelse i 2026 gitt at prosjektet får 
lånebevilgning i statsbudsjettet for 2022. 
 
Prosjektet Stråle- og somatikkbygg er under utredning. Prosjektinnrammingsfasen er 
gjennomført ved Akershus universitetssykehus HF, og prosjektinnrammingen skal 
behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF. Investeringsnivået estimert i økonomisk 
langtidsplan 2021–2024 er 2 125 millioner kroner og helseforetaket har anslått 
byggeperiode fra 2024 til 2027. 
 
Prosjektene må sees i sammenheng med utviklingsplanarbeidet for Akershus 
universitetssykehus HF, som ble godkjent av Helse Sør-Øst RHF i 2017. Helseforetaket har 
også planer for andre investeringer basert på utviklingsplanen, blant annet samling av 
psykisk helsevern i Follo. 
 
Som følge av behovet for økt kapasitet ved Akershus universitetssykehus HF jobbes det 
også med ombygginger og rokader i eksisterende bygningsmasse, deriblant Nye Nord. 
Videre er helseforetaket i konseptfase for nytt administrativt bygg på Nordbyhagen, ref. 
styresak 029-2021 i Helse Sør-Øst RHF (unntatt offentlighet). Investeringen er inkludert 
som en finansiell leieavtale i økonomisk langtidsplan 2022–2025. 
 
Helseforetakets investeringsprosjekter medfører behov for mellomfinansiering, se figur 1. 
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Figur 1 Mellomfinansieringsbehov i helseforetaket i økonomisk langtidsplan 2022-2025 og økonomisk langtidsplan 
2021–2024. 
 
Helseforetakets egen vurdering av de største utfordringene for å innfri krav til drift og 
tiltak for å møte utfordringene 
Akershus universitetssykehus HF vurderer at høy befolkningsvekst og økende behov for 
helsetjenester i en aldrende befolkning er en sentral utfordring, og at det særlig frem mot 
utfasing av Oslo-bydelene vil være behov for større somatisk sengekapasitet. Konvertering 
til poliklinisk aktivitet og dagbehandling alene vil ikke være tilstrekkelig til å dekke den 
ventede aktivitetsveksten. Helseforetaket mener dette krever utvikling av nye måter å 
jobbe på innen pasientbehandling. Med nytt bygg for somatikk/kreft i 2026/2027 vil 
Akershus universitetssykehus HF kunne løse om lag halvparten av kapasitetsutfordringen 
frem mot 2031. Det er også planlagt andre tiltak, som for eksempel ombygging av Nye 
Nord, økt utnyttelse av Kongsvinger sykehus og kapasiteten ved LHL-sykehuset på 
Gardermoen. 
  
Innenfor psykisk helsevern vil det være kapasitetsutfordringer frem til utfasing av Oslo-
bydelene. Et nytt bygg for sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen vil dekke noe 
av behovet, men det vil fortsatt vil være behov for forlengelse av avtalen om kjøp av 
kapasitet fra Oslo universitetssykehus HF. I tillegg til dette er det behov for noe omstilling 
frem mot utfasingen. Det er ikke identifisert noen spesielle kapasitetsutfordringer for 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  
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2.2 Oslo universitetssykehus HF 
 
Tabell 2 inneholder de viktigste nøkkeltallene for Oslo universitetssykehus HF.  
  

 
Tabell 2 Oslo universitetssykehus HF: nøkkeltall økonomisk langtidsplan 2022-2025. Resultat i millioner kroner. 
 
 
Aktivitet og prioriteringsregelen 
Oslo universitetssykehus HF planlegger for en aktivitetsvekst i 2022 på 1,5 prosent. Vekst 
innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er i samsvar med kravet 
på 2,2 prosent, mens for somatisk virksomhet er veksten 0,6 prosent lavere enn hva som 
er forutsatt. Samlet vekst for perioden er på 7,1 prosent.  
 
Oslo universitetssykehus HF oppfyller prioriteringsregelen.    
 
Bemanning  
Bemanningsveksten er tilpasset resultatkravene og behov for effektivisering for å oppnå 
disse. Helseforetaket har basert seg på klinikkenes innspill i dette arbeidet. I klinikkenes 
gevinstplaner er det innarbeidet en vekst på 1,5 prosent i bemanningen. Gevinstplanene er 
utarbeidet på avdelingsnivå. Sammenlignet med tidligere års ØLP prosesser er 
restutfordringen redusert.  
 
Oslo universitetssykehus HF vurderer at helseforetaket har kontroll på personellbehov og 
tilgang på god kompetanse. Samtidig påpeker de at det vil være et ekstra behov for visse 
typer spesialsykepleiere og praksisplasser for spesialsykepleiere, samt enkelte 
legespesialister. Det er satt i gang rekrutterings- og utviklingstiltak, som 
utdanningsstillinger for spesialsykepleiere og kompetanseutviklingsprosjekter knyttet til 
jobbglidning innen blant annet sterilforsyning og blodprøvetaking. Helseforetaket tilbyr 
klinisk kompetanseprogram til sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, 
vernepleiere og barnevernspedagoger. Oslo universitetssykehus HF har planlagt å 
utarbeide strategier for å rekruttere, beholde og utvikle nødvendig kompetanse hos 
medarbeidere, og har løpende dialog med utdanningsinstitusjonene for å få utdanninger i 
samsvar med tjenestenes behov. 
 
I dag er det mangel på spesialsykepleiere innen flere områder, og mange yrkesaktive 
nærmer seg pensjonsalder. Oslo universitetssykehus HF alene har en mangel på om lag 
350 årsverk innenfor nevnte utdanninger i tillegg til at om lag 330 spesialsykepleiere er 
over 60 år og må erstattes i nær fremtid.  
 
Resultatutvikling 
Resultatnivå følger tilsvarende årlige nivåer som ved økonomisk langtidsplan 2021–2024, 
justert for prisstigning fra 2020. Dette medfører at investeringsrammene prisjustert i stor 
grad opprettholdes på samme nivå som i økonomisk langtidsplan 2021–2024. 
 

2022 2023 2024 2025

Resultat justert for salgseffekter 377            300            387            350            462            549            494            593            
Resultatgrad 1,6 % 1,2 % 1,5 % 1,3 % 1,7 % 2,0 % 1,8 % 2,1 %
EBITDA margin 4,2 % 3,3 % 4,3 % 3,8 % 4,9 % 5,3 % 6,0 % 6,4 %
ISF (døgn, dag, poli, legemidler, FBV) sørge-for 219 591    229 084    216 513    236 581    239 034    242 094    245 646    249 369    
Brutto månedsverk (utbetalt tid) 19 109      19 408      19 765      19 928      20 026      20 034      20 037      20 075      
ISF-produktivitet 1,26 1,29 1,20 1,30 1,31 1,32 1,34 1,36

B2021
Økonomisk langtidsplan

Oslo universitetssykehus HF 2018 2019 2020
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Driftsinntektene viser en vekst for perioden 2022–2025 på fire prosent i samsvar med 
inntektsrammer fra Helse Sør- Øst RHF og vekst i pasientbehandlingen på 7,1 prosent for 
somatisk virksomhet og aktivitet innenfor psykisk helse og rus. Kostnadene vokser med to 
prosent og medfører et krav om forbedret arbeidsproduktivitet samlet på 4,6 prosent for 
planperioden. 
 
I løpet av planperioden ferdigstilles ny storbylegevakt på Aker og nytt protonbygg og 
klinikkbygg ved Radiumhospitalet. Økte avskrivningskostnader og økte finanskostnader 
skyldes i hovedsak dette. Resultatet svekkes for 2024 som følge av økte kapitalkostnader 
for deretter å forbedres i 2025 som følge av innfasing av gevinster knyttet til bruk av nye 
bygg. 
 
Investeringer  
Oslo universitetssykehus HF har flere store byggeprosjekter som samlet vil bidra til å nå 
målene i helseforetakets Utviklingsplan 2035. Prosjektene vil være i tråd med vedtak i 
styresak 053-2016 Videreføring av planer for utviklingen av Oslo universitetssykehus HF. 
Samlet er det nå bevilget finansiering til fire prosjekter over statsbudsjettet, hvor to 
prosjekter er i gjennomføringsfase og to prosjekter er i forprosjektfasen. 
 
Byggeprosjektene ved Oslo universitetssykehus HF er omfattende. Arbeidene er planlagt å 
foregå i etapper. Etappe 2 er planlagt å påløpe noe senere, og dette innebærer at 
helseforetaket vil ha prosjekter under utredning og under ferdigstillelse fram til 2035 etter 
foreliggende planer. Hvert enkelt prosjekt godkjennes av Helse Sør-Øst RHF og vurderes 
mot helseforetakets og regionens bæreevne. 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente oppstart av forprosjekt for Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet i november 2020, jf. styresak 124-2020. I styrevedtaket til sak 124-2020 ble 
det henvist til det økonomisk styringsmålet for prosjektet som ble fastsatt i styresak 063-
2020 i Helse Sør-Øst RHF. Det samlede økonomiske styringsmålet for prosjektet er 32 022 
millioner kroner (P50-estimat, prisnivå januar 2018), eksklusive kostnader til 
tomteerverv. Nye Aker er i økonomisk langtidsplan 2022–2025 innarbeidet med 18 414 
millioner 2021-kroner, eksklusive ikke-byggnær IKT. Nye Rikshospitalet er innarbeidet 
med 17 105 millioner 2021-kroner, eksklusive ikke-byggnær IKT. 
 
Forprosjektet for nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet ble godkjent i 
styresak 097-2019, og prosjektene er nå i gjennomføringsfase. Den fastsatte økonomiske 
styringsrammen er 3 302 millioner kroner (prisnivå januar 2018) for klinikkbygget og 1 
541 millioner kroner (prisnivå januar 2018) for protonsenteret. Styringsrammene 
inkluderer ikke-byggnær IKT. Nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet er i økonomisk 
langtidsplan 2022–2025 innarbeidet med 3 353 millioner kroner, eksklusive ikke-byggnær 
IKT. Protonsenteret er innarbeidet med 1 620 millioner kroner. Byggene er planlagt tatt i 
bruk fra 2024. 
 
Regional sikkerhetsavdeling etappe 1 er i innledningen til forprosjekt. 
Reguleringsprosessen for tomten på Ila sør gjennomføres som statlig reguleringsplan. 
Helse Sør-Øst RHF behandlet konseptrapporten i styresak 070-2017. Regional 
sikkerhetsavdeling etappe 1 er i økonomisk langtidsplan 2022–2025 innarbeidet med 1 
021 millioner kroner, eksklusive ikke-byggnær IKT. Foreløpig fremdriftsplan anslår at 
bygget tas i bruk i 2026. I Prop. 1 S (2020-2021) ble prosjektets låneramme fastsatt til 830 
millioner 2021-kroner, inkludert bevilgning på 24 millioner kroner til forprosjektering.  
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Regional sikkerhetsavdeling etappe 2, som omfatter arealer til lokal sikkerhet og psykisk 
helse og avhengighet (PUA) har i økonomisk langtidsplan 2022–2025 et forutsatt 
investeringsnivå på 435 millioner kroner, eksklusive ikke-byggnær IKT. Oslo 
universitetssykehus HF har forutsatt at prosjektet finansieres ved regionale midler som vil 
tilbakebetales når Dikemark og Sogn senter for barne- og ungdomspsykiatri (SSBU) selges 
i 2030.  
 
I tilknytning til realisering av målbildet for nye Oslo universitetssykehus HF, har 
helseforetaket i sin økonomiske langtidsplan 2022–2025 planlagt med investeringer 
knyttet til rokader og forberedende aktiviteter på 500 millioner kroner. Investeringen er 
forutsatt finansiert med egne midler fra Oslo universitetssykehus HF.  
 
Som følge av innføring av ny bioteknologilov anslår Oslo universitetssykehus HF en 
betydelig aktivitetsøkning knyttet til tidlig ultralyd. Videre er det inkludert investeringer 
knyttet til biobank for nyfødtscreening. Relaterte investeringer i medisinsk-teknisk utstyr 
og bygg er totalt 262 millioner kroner i økonomisk langtidsplan 2022–2025. 
Helseforetaket har forutsatt at tiltakene finansieres ved regionale midler.  
 
Muligheten for å innplassere klinikk for laboratoriemedisin (KLM) i nytt bygg for 
livsvitenskap utredes. Livsvitenskapsbygget bygges av Statsbygg på oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet. Livsvitenskapsbygget vil inngå i statens husleieordning, og Oslo 
universitetssykehus HF vil måtte betale en kostnadsdekkende husleie, jf. Prop. 79S (2020-
2021). 
 
I tillegg til ordinære løpende investeringer i helseforetaket er det etablert et 
investeringsprogram knyttet til lukking av tilsynsavvik innenfor brann og arbeidsmiljø, 
som det gjennom statsbudsjettet er gitt lån til. Dette prosjektprogrammet pågår og er i 
hovedsak planlagt ferdigstilt i 2021. 
 
Samlet sett vil utbyggingsprosjektene representere et regionalt løft for Oslo 
universitetssykehus HF hvor det fremtidige målbildet, jf. styresak 053-2016, legger til rette 
for bedre pasientbehandling og mer effektiv drift. Et slikt løft krever vesentlig omstilling av 
driften for å håndtere økte kapitalkostnader. 
 
Helseforetakets investeringsprosjekter medfører behov for mellomfinansiering, se figur 2. 
Oslo universitetssykehus HF har i perioden det største behovet for mellomfinansiering av 
helseforetakene i Helse Sør-Øst, og det endres fra netto fordring til netto gjeld i 2030 som 
følge av finansieringsbehovet knyttet til ferdigstilling av nye Aker og nye Rikshospitalet. 
Mellomfinansieringsperioden for Oslo universitetssykehus HF er imidlertid kort (fem år) 
som følge av planlagt tomtesalg.  
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Figur 2 Mellomfinansieringsbehov i helseforetaket i økonomisk langtidsplan 2022-2025 og økonomisk langtidsplan 
2021–2024. 
 
Helseforetakets egen vurdering av de største utfordringene for å innfri krav til drift og 
tiltak for å møte utfordringene 
 
Helseforetaket har over tid gjort grundige vurderinger av ulike utfordringer, og i 
gjennomgang av økonomisk langtidsplan i styret i Oslo universitetssykehus HF 28. mars 
vurderer administrerende direktør at:  
 

Oslo universitetssykehus HF har gjennomgående en meget gammel bygningsmasse og 
en av de eldste utstyrsparkene i regionen. Dette gjør det nødvendig med omfattende 
investeringer i bygninger og utstyr over de kommende 10 - 15 år. Det er besluttet 
omfattende nybyggingsprosjekter ved helseforetaket som over tid vil bety en fornyelse 
av størstedelen av foretakets bygningsmasse. Som følge av dette er det nødvendig å 
dreie bruken av foretakets inntekter fra drift til investeringer. På kort sikt må 
foretaket oppnå positive resultater fra driften for å kunne finansiere løpende 
investeringsbehov i utstyr og bygningsmessig vedlikehold. På lengre sikt må driften 
innrettes slik at den kan forsvare økte kapitalkostnader (renter og avskrivninger) på 
store lånefinansierte bygningsinvesteringer. 

 
I sine kommentarer til Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med innspill til økonomisk 
langtidsplan omtaler Oslo universitetssykehus HF at den største utfordringen i forhold til 
planforutsetninger vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF er knyttet til aktivitetsvekst fra 
2021 til 2022. Samlet aktivitetsvekst i 2022 ved denne oppdateringen av økonomisk 
langtidsplan ved Oslo universitetssykehus er på 1,5 prosent. Dette er 0,6 prosentpoeng 
lavere enn hva som er regionens krav på 2,1 prosent. Erfaringene til Oslo 
universitetssykehus HF fra 3. tertial 2020 viste at det innenfor de fleste fagområdene ikke 
var store etterslep etter en periode med lav aktivitet som følge av koronasituasjonen. For 
1. kvartal 2021 ligger foretaket ni prosent lavere enn budsjettert aktivitet. Ventetidene er 
per utgangen av 1. tertial 2021 fortsatt lave og antall fristbrudd er under 1 prosent. 
Situasjonen oppfattes i 2021 som usikker med hensyn på utviklingen av utsatt aktivitet og 
ventetider.  
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Oslo universitetssykehus HF mener at helseforetaket raskt vil kunne tilpasse seg vekst ut 
over det som er forutsatt fra klinikkene i 2022. Det er ikke ønskelig å øke aktivitetskravet 
overfor klinikkene. Fokus i arbeidet med økonomisk langtidsplan har vært å sørge for at 
klinikkene planlegger nødvendige tiltak for å sikre forutsatt resultatutvikling. Dette er 
lojalt fulgt opp både på avdelingsnivå og klinikknivå med faglige realistiske vurderinger av 
behov for vekst i pasientbehandlingen og ikke «giring av aktivitet» for å få en ønsket 
bemanningsvekst. Det er en risiko for at for høy planlagt vekst i aktiviteten virker drivende 
på bemanningen. Klinikkenes omstillingsplaner innebærer fortsatt en restutfordring og 
vurderes først og fremst løst med ytterligere bemanningstilpasninger og ikke gjennom 
vekst i aktiviteten. 
 
 

2.3 Sunnaas sykehus HF 
 
Tabell 3 inneholder de viktigste nøkkeltallene for Sunnaas sykehus HF.  
 

 
Tabell 3 Sunnaas sykehus HF: nøkkeltall økonomisk langtidsplan 2022-2025. Resultat i millioner kroner. 
 
Aktivitet 
Sunnaas sykehus HF har planlagt for en vekst i polikliniske konsultasjoner i planperioden. 
Antall ISF-poeng er på samme nivå som forrige økonomisk langtidsplan. Sunnaas sykehus 
HF har en total vekst frem til 2025 på 1,9 prosent. 
 
Bemanning  
Sunnaas sykehus HF planlegger for en reduksjon i brutto månedsverk på 3,4 prosent i 
planperioden. Dette er månedsverk innen administrasjon og ledelse, pasientrettede 
stillinger, sykepleiere og helsefagarbeidere. Helseforetaket har ikke planlagt for bruk av 
innleid personell i planperioden.  
 
Sunnaas sykehus HF har vurdert kompetansebehovet fremover, og det vil være et behov 
for en økning i digital og teknologisk kompetanse blant eksisterende ansatte, digital og 
teknologisk kompetanse på ingeniørnivå innen området innovasjon og teknologiske 
intervensjoner som robotikk, og prosjektlederkompetanse. Det vil også være behov for å 
rekruttere og beholde sykepleiere samt rekruttere overleger i spesialiteten fysikalsk 
medisin og rehabilitering og/eller nevrologi. 
 
For å oppnå ønsket kompetanse har Sunnaas sykehus HF sett på flere tiltak. Naturlig 
avgang vil gi muligheten til å erstatte seniorer med juniorer uten at det vil gå på 
bekostning av kvalitet. Helseforetaket undersøker også for tiden arbeidsprosessene i 
pasientbehandlingen, med hovedvekt på oppgaveglidning og/eller støttefunksjoner. Andre 
nevnte tiltak er kartlegging av sluttårsak for sykepleiere for å hindre uønsket utskiftning, 
opprettelse av et ansettelsesutvalg og økning på ett årsverk årlig innenfor IKT/teknologi.  

2022 2023 2024 2025

Resultat justert for salgseffekter 27              6                21              9                7                7                7                -2               
Resultatgrad 4,8 % 0,9 % 3,5 % 1,4 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % -0,2 %
EBITDA margin 6,3 % 1,7 % 5,1 % 2,8 % 4,1 % 4,5 % 4,8 % 5,1 %
ISF (døgn, dag, poli, legemidler, FBV) sørge-for 5 654        5 673        4 836        5 920        5 967        5 990        6 017        6 032        
Brutto månedsverk (utbetalt tid) 567            562            585            570            565            561            556            551            
ISF-produktivitet 0,93 0,95 0,76 0,95 0,96 0,97 0,98 1,00

Sunnaas sykehus HF 2018 2019 2020 B2021
Økonomisk langtidsplan
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Resultatutvikling 
Sunnaas sykehus HF legger opp til et positivt resultat i hele planperioden, men 
kommenterer at resultatet er noe lavere enn i forrige økonomiske langtidsplan. 
Helseforetaket forklarer de positive resultatene fra 2024 til 2027 med salg av eiendom 
med gevinster på til sammen om lag 60 millioner kroner.  
 
Investeringer 
Sunnaas sykehus HF oppdaterte idéfaserapport knyttet til byggetrinn 3 i 2018. 
Utbyggingsprosjektet vurderes i sammenheng med regional plan for rehabiliteringsfeltet 
med tanke på eventuelle endringer det kan medføre for kapasitetsbehov og dermed 
investeringsprosjektet. Investeringsnivået forutsatt i økonomisk langtidsplan 2021–2024 
er 360 millioner kroner, som fra helseforetakets side er forutsatt finansiert med 
henholdsvis egne midler (165 millioner kroner) og regional finansiering (197 millioner 
kroner). Dette er en økning i egenfinansieringen i forhold til økonomisk langtidsplan 2021-
2024, som forutsatte egenfinansiering av 150 millioner kroner av totalt investeringsnivå 
på 252 millioner kroner. 
 
Det ble i styresak 052-2018 Økonomisk langtidsplan 2019–2022 tatt høyde for at prosjektet 
kunne innarbeides i den regionale prosjektporteføljen ved utløpet av planperioden 2019–
2022. Prosjektet er også omfattet av byggeprosjektene som er prioritert i Helse Sør-Øst, 
men der gjennomføring må tilpasses regionens økonomiske handlingsrom, jf. styresak 
114-2018. Det pågår vurderinger av framtidig kapasitetsbehov ved Sunnaas sykehus HF 
som vil kunne påvirke omfang av byggeplanene når de føres videre til konseptfase. 
 
Helseforetakets investeringsprosjekter medfører behov for mellomfinansiering, se figur 3. 
 

  
Figur 3 Mellomfinansieringsbehov i helseforetaket i økonomisk langtidsplan 2022-2025 og økonomisk langtidsplan 
2021–2024. 
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Helseforetakets egen vurdering av de største utfordringene for å innfri krav til drift og 
tiltak for å møte utfordringene 
Sunnaas sykehus HF identifiserer flere utfordringer som helseforetaket mener å ha til 
felles med andre helseforetak. Dette inkluderer nye byggeprosjekter, økte IKT-kostnader 
uten at foretaket klarer å ta i bruk ny teknologi og hente gevinster, økt beredskap og 
datasikkerhet, vridning mot dag- og poliklinikk, ABE-reformen og svekket likviditet på 
grunn av høyere betalbar pensjonspremie enn bokført pensjonskostnad. Det er også 
utfordringer som er mer spesifikke for Sunnaas sykehus HF, inkludert lavere tilskudd fra 
basisrammen i planperioden enn det Sunnaas sykehus HF mener er deres proporsjonale 
andel av vekstmidlene, uforutsette vedlikeholdskostnader og en mulighet for prisøkning i 
byggetrinn 3 med mer. 
 
Sunnaas sykehus HF planlegger flere tiltak for å møte utfordringene. De viser til flere 
pågående og planlagte prosjekter hvor noen er prinsipper for kliniske arealer inkludert 
etablering av intervensjonssenter, fordeling av sengearealer og samlet stab og 
administrasjon. Helseforetaket forventer også at nytt bygg vil effektivisere 
pasientaktiviteten. 
 

2.4 Sykehuset i Vestfold HF 
 
Tabell 4 inneholder de viktigste nøkkeltallene for Sykehuset i Vestfold HF.  
 

 
Tabell 4 Sykehuset i Vestfold HF: nøkkeltall økonomisk langtidsplan 2022-2025. Resultat i millioner kroner. 
 
Aktivitet og prioriteringsregelen 
Sykehuset i Vestfold HF planlegger for en vekst i aktivitet på alle tjenesteområder 
fremover og samlet i planperioden budsjetterer de med en vekst i antall pasientkontakter 
på 6,9 prosent.   
 
Prioriteringsregelen innfris hva gjelder aktivitet og kostnader per tjenesteområde. 
Sykehuset i Vestfold HF har i 2021 budsjettert midler sentralt som disponeres for å 
kompensere klinikkene for merkostnader i forbindelse med Tønsbergprosjektet. I 
fordelingsmodellen for budsjett 2021 er disse i stor grad fordelt med generell 
fordelingsnøkkel. Når disse da ikke lenger finnes i 2022, blir det nedgang på alle områder.  
 
Bemanning  
Sykehuset i Vestfold HF har lagt til grunn en økning i årsverk i 2021 innen somatikk for å 
ta høyde for utfordringene med planlegging og innflytting i nye bygg, samtidig som 
aktiviteten forutsettes opprettholdt. I planperioden forutsettes det at disse årsverkene og 
flere tas ut av somatikken, samtidig som psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling får en økning. Helseforetaket har til tider vanskeligheter med å rekruttere 

2022 2023 2024 2025

Resultat justert for salgseffekter 115            132            224            0                -0               35              40              50              
Resultatgrad 2,3 % 2,5 % 4,1 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,7 % 0,8 %
EBITDA margin 3,9 % 4,2 % 5,8 % 2,8 % 4,9 % 5,4 % 5,4 % 5,5 %
ISF (døgn, dag, poli, legemidler, FBV) sørge-for 61 062      62 464      60 040      64 780      65 730      66 562      67 532      68 519      
Brutto månedsverk (utbetalt tid) 4 107        4 123        4 189        4 265        4 148        4 112        4 091        4 095        
ISF-produktivitet 1,72 1,77 1,64 1,80 1,90 1,96 2,01 2,05

2018 2019 2020 B2021
Økonomisk langtidsplan

Sykehuset i  Vestfold HF
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overleger med særskilt kompetanse, og dette er på områder hvor det generelt er noe lav 
dekning nasjonalt.  
 
Resultatutvikling 
Sykehuset i Vestfold HF planlegger for et resultat i balanse i 2022 og deretter positive 
resultat mot slutten av planperioden. Helseforetaket skriver at risikoen for økonomisk 
resultatavvik er stort i 2022 og 2023, og at dette i hovedsak skyldes at den somatiske delen 
av foretaket må tilpasse seg ny organisering, pasientflyt og bygningsmasse. Helseforetaket 
har lagt inn en buffer i planlagte årsverk og aktivitet, men bemerker at risikoen knyttet til 
endringene foretaket skal gjennom er større enn vanlig. 
 
Investeringer 
Tønsberg-prosjektet, som innebærer fullføring av sykehusutbyggingen i Tønsberg, ble 
godkjent for detaljprosjektering og bygging i styresak 009-2017. Den forutsatte totale 
kostnaden er 3 147 millioner kroner (desember-2020-kr), men ettersom psykiatribygget 
ble tatt i bruk fra mai 2019 viser økonomisk langtidsplan 2022–2025 den gjenværende 
delen av prosjektet med 2 412 millioner kroner.  Somatikkbygget overtas fra våren 2021 
med beregnet innflytting i perioden oktober til november.   
 
Sykehuset i Vestfold HF har innarbeidet investeringer i bygg for legearbeidsplasser etter 
innflytting i somatikkdelen av Tønsbergprosjektet. Investeringsnivået forutsatt i 
økonomisk langtidsplan er 99 millioner kroner, hvor 35 millioner kroner omdisponeres fra 
rammen til Tønsbergprosjektet og 64 millioner finansieres med egne midler fra Sykehuset 
i Vestfold HF. 
 
Helseforetakets investeringsprosjekter viser ikke behov for mellomfinansiering, da 
foretaket er i netto fordringsposisjon i perioden, se figur 4. 
 

  
Figur 4 Mellomfinansieringsbehov i helseforetaket i økonomisk langtidsplan 2022-2025 og økonomisk langtidsplan 
2021–2024. 
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Helseforetakets egen vurdering av de største utfordringene for å innfri krav til drift og 
tiltak for å møte utfordringene 
For Sykehuset i Vestfold HF er innflyttingen i nytt somatikkbygg den største utfordringen i 
de kommende årene. De nevner også en utfordring med kostnadsvekst i IKT, uten at de har 
klart å måle tilstrekkelig effekt av bruken av systemene til at innføringen går i null.  
 
For å møte utfordringen med innflytting har Sykehuset i Vestfold HF etablert et program 
for organisasjonsutvikling som skal legge de konkrete planene for organisasjonsutvikling 
og flytting, inklusiv opplæring og testing.  
 
 

2.5  Sykehuset Innlandet HF 
 
Tabell 5 inneholder de viktigste nøkkeltallene for Sykehuset Innlandet HF.  
 

 
Tabell 5 Sykehuset Innlandet HF: nøkkeltall økonomisk langtidsplan 2022-2025. Resultat i millioner kroner. 
 
Aktivitet og prioriteringsregelen 
Sykehuset Innlandet HF planlegger for en vekst i ISF-poeng på 2,4 prosent for somatikk og 
5,3 prosent for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra 2021 til 
2025.  
 
For polikliniske opphold forutsettes en vekst i hvert av årene i planperioden på 1,2 prosent 
for somatikk og 1,3 prosent for de resterende tjenesteområdene. Veksten er basert på 
forventet befolkningsutvikling. Helseforetaket skal klare økningen i psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling med økt produktivitet i poliklinikkene. I tillegg 
arbeider divisjonen med å øke andel telefon- og videokonsultasjoner. Sykehuset Innlandet 
HF skriver i sine kommentarer at rekrutteringssituasjonen i poliklinikkene gjør at det er 
risiko knyttet til denne aktivitetsveksten. 
 
Bemanning 
Sykehuset Innlandet HF vurderer refordeling av oppgaver mellom lokalisasjonene for å 
redusere bemanningskostnader og effektivisere drift. Det vil for eksempel bli sett på 
mulighetene for å ta ned på vaktlinjer og merkantilt personell der digitale løsninger vil 
kunne virke rasjonaliserende. På bakgrunn av dette er reduksjonen i antall årsverk fordelt 
flatt prosentvis på alle personellkategorier i økonomisk langtidsplan 2022–2025. I divisjon 
psykisk helsevern er det en målsetting om flere leger og psykologer. Somatiske tilbud er 
fordelt på fem geografiske lokasjoner og medfører mange parallelle vaktlinjer og behov for 
diagnostisk personell flere stede. Forskning/utdanning per mars 2021 mot økonomisk 
langtidsplan 2022 viser en vekst på 121,3 prosent. Dette skyldes at i tallene for kategorien 
forskning per mars 2021(gjelder også 2020) er det kun forskning som er med, ikke 
studenter og lærlinger. I økonomisk langtidsplan er både forskning, studenter og lærlinger 

2022 2023 2024 2025

Resultat justert for salgseffekter -69             52              40              25              40              80              120            153            
Resultatgrad -0,8 % 0,6 % 0,5 % 0,3 % 0,5 % 0,9 % 1,4 % 1,7 %
EBITDA margin 1,5 % 3,0 % 2,5 % 2,4 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,5 %
ISF (døgn, dag, poli, legemidler, FBV) sørge-for 107 073    98 439      89 517      99 369      99 961      100 557    101 158    101 764    
Brutto månedsverk (utbetalt tid) 7 497        6 751        6 798        6 709        6 627        6 602        6 576        6 549        
ISF-produktivitet 1,71 1,77 1,58 1,79 1,83 1,85 1,86 1,88

Sykehuset Innlandet HF 2018 2019 2020 B2021
Økonomisk langtidsplan
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inkludert i kategorien. Sykehuset Innlandet HF har flere ledige stillinger for leger og 
psykologer som de jobber med å rekruttere til. 
 
Med hensyn til bemanningens innvirkning på resultatet skriver Sykehuset Innlandet HF at 
de viderefører ansettelseskontroll ved at godkjennelse av alle rekrutteringer er hevet opp 
et nivå i foretakets fullmaktmatrise. Divisjonenes bemanningsutvikling følges opp gjennom 
foretakets månedsrapportering og administrerende direktør sine oppfølgingsmøter med 
divisjonene.  
  
Resultatutvikling 
Sykehuset Innlandet HF legger opptil en gradvis bedring i resultatene i planperioden, men 
anerkjenner at det er stor usikkerhet til om de klarer å omstille og tilpasse driften 
tilstrekkelig innenfor nåværende struktur.  
 
Investeringer 
Investeringsnivået for Mjøssykehuset (jf. styresak i Helse Sør-Øst RHF, 058-2021) er 
innarbeidet i økonomisk langtidsplan med 8 650 millioner kroner (2018-kroner), som er 
prisjustert til 9 320 millioner kroner i økonomisk langtidsplan 2022–2025. I økonomisk 
langtidsplan 2022–2025 er forutsetningene fra økonomisk langtidsplan 2021-2024 
videreført, og det er tatt høyde for at byggefasen kan starte i 2024, med bruk av byggene 
fra ca. 2029.  
 
Helseforetaket har i tillegg innarbeidet nødvendige påkostninger og oppgradering til 
eksisterende bygg som skal videreføres i den nye sykehusstrukturen ved å ta i bruk et 
gjennomsnitt av investeringsestimatene for alternativene for akuttsykehus og elektivt 
sykehus fra prosjektgruppens utredning. Økonomisk langtidsplan 2022–2025 inkluderer 
også investeringsestimater for ikke-byggnær IKT og luftambulansebase.  
 
Helseforetakets investeringsprosjekter viser ikke behov for mellomfinansiering, da 
foretaket er i netto fordringsposisjon i perioden, se figur 5. 
 

  
Figur 5 Mellomfinansieringsbehov i helseforetaket i økonomisk langtidsplan 2022-2025 og økonomisk langtidsplan 
2021–2024. 
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Helseforetakets egen vurdering av de største utfordringene for å innfri krav til drift og 
tiltak for å møte utfordringene 
 
Sykehuset Innlandet HF skriver i sine kommentarer at de største utfordringene deres er 
endret foretakstilhørighet for Kongsvinger, oppdatering av inntektsmodellen samt økt 
kostnadsnivå innenfor blant annet kreftlegemidler, behandlingshjelpemidler, og 
tjenestepris IKT i planperioden. I tillegg nevnes det at befolkningsutviklingen i 
opptaksområdet viser en lavere vekst enn for andre helseforetak i Helse Sør-Øst, noe som 
medfører et relativt mindre behov for helsehjelp enn andre foretak, og dermed trekk i 
inntektsrammene. 
 
Helseforetaket må gjennomføre omfattende omstillinger og driftstilpasninger for å oppnå 
faglig og økonomisk bærekraft. Organisasjonsutviklings-programmet i foretaket vil ha 
dette som hovedaktivitet. Omstillingene og tilpasningene vil blant annet skje ved 
effektivisering, optimalisering av pasientforløp, innføring av nye behandlingsmetoder og 
bruk av ny teknologi. Med standardiserte pasientforløp er målet økt kvalitet, redusert 
uønsket variasjon og økt samhandling mellom divisjonene. Dette forventes å gi 
økonomiske gevinster gjennom bedre ressursutnyttelse.  
 
 

2.6 Sykehuset Telemark HF 
 
Tabell 6 inneholder de viktigste nøkkeltallene for Sykehuset Telemark HF.  
  

 
Tabell 6 Sykehuset Telemark HF: nøkkeltall økonomisk langtidsplan 2022–2025. Resultat i millioner kroner. 
 
Aktivitet og prioriteringsregelen 
Sykehuset Telemark HF planlegger for en lavere aktivitetsvekst i somatikk i planperioden 
enn regionen samlet, grunnet den relativt lavere befolknings- og behovsveksten i 
Telemark. Videre legger de opp til en vekst i ISF-aktivitet på 1,5 prosent i eget helseforetak 
i planperioden målt mot budsjett 2021, og en aktivitetsvekst for poliklinikk innen 
somatikken på 0,9 prosent for perioden 2022–2025. Innenfor psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling samlet planlegger helseforetaket for en økning i 
antall polikliniske konsultasjoner på 3,4 prosent i planperioden i forhold til budsjettert 
aktivitetsnivå i 2021, som tilsvarer en vekst på 4,9 prosent i ISF-poeng. Som følge av det 
økte presset på psykisk helsevern for barn og unge er det lagt inn en vekst på hele 7,8 
prosent i planperioden. 
 
Helseforetaket presiserer at det blir krevende å oppfylle prioriteringsregelen fremover. 
Erfaringsmessig har somatikken økt sin aktivitet for å sikre nødvendig inntjening, og dette 
utfordrer psykisk helsevern fortløpende hvis prioriteringsregelen skal oppfylles. 
 

2022 2023 2024 2025

Resultat justert for salgseffekter -1               44              42              50              60              85              95              100            
Resultatgrad 0,0 % 1,1 % 1,0 % 1,2 % 1,4 % 2,0 % 2,2 % 2,3 %
EBITDA margin 1,3 % 2,3 % 2,7 % 2,8 % 3,5 % 4,2 % 4,3 % 5,2 %
ISF (døgn, dag, poli, legemidler, FBV) sørge-for 45 504      46 108      43 377      48 389      48 042      48 242      48 542      49 072      
Brutto månedsverk (utbetalt tid) 2 972        2 990        3 057        3 012        2 989        2 982        2 977        2 966        
ISF-produktivitet 1,69 1,72 1,57 1,79 1,80 1,81 1,83 1,85

Økonomisk langtidsplan
Sykehuset Telemark HF 2018 2019 2020 B2021



Side 16 av 35 
 

Bemanning  
Sykehuset Telemark HF skriver at de har innarbeidet en reduksjon i brutto årsverk på 1,5 
prosent fra budsjett 2021 frem til 2025. For å nå målsettingen om produktivitetsøkning 
kreves det både reduksjon i brutto årsverk og økt aktivitet. 
 
Helseforetaket har en egen bemanningsenhet for sykepleiere og helsefagarbeidere, og 
benytter i liten grad ekstern innleie av disse gruppene. Ekstern innleie gjelder primært 
leger til fagområder med rekrutteringsvansker. Bruk av ekstern innleie er økende innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Innenfor psykisk helsevern for 
barn og unge leies det også inn psykologspesialister.  
 
Resultatutvikling 
Sykehuset Telemark HF skriver at økonomisk langtidsplan 2022–2025 er utarbeidet under 
større usikkerhet enn i en normal situasjon som følge av koronapandemien. Effekten er 
usikker og er derfor ikke hensyntatt i utarbeidelsen av leveransen. Det er lagt til grunn en 
svakere styringsfart ved utgangen av 2021 enn årets vedtatte budsjett, samt en tilnærmet 
normal driftssituasjon fra 2022. Sykehuset Telemark HF planlegger for et resultat på 60, 
85 og 95 millioner kroner for perioden 2022–2024, og 100 millioner kroner fra 2025. 
 
Investeringer 
Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent konseptrapport for prosjekt utbygging somatikk 
Skien, jf. styresak 132-2020. Prosjektet avventer oppstart av forprosjekt i 2022 under 
forutsetning av tildeling av lån over statsbudsjettet, og omfatter etablering av stråleterapi 
med støttefunksjoner, nytt bygg for sengeområder og utbygging og ombygging av 
akuttmottak. Det anslås i fremdriftsplan at forprosjekt ferdigstilles i 2022, første hele 
driftsår for strålesenteret blir i 2025 og prosjektet i sin helhet ferdigstilles i 2026/2027. 
Investeringsnivået lagt til grunn i økonomisk langtidsplan 2022–2025 er 1 095 millioner 
kroner.  
 
Helseforetakets investeringsprosjekter medfører ikke behov for mellomfinansiering, da 
foretaket er i netto fordringsposisjon i perioden, se figur 6. 

 
Figur 6 Mellomfinansieringsbehov i helseforetaket i økonomisk langtidsplan 2022-2025 og økonomisk langtidsplan 
2021–2024. 
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Helseforetakets egen vurdering av de største utfordringene for å innfri krav til drift og 
tiltak for å møte utfordringene 
 
Sykehuset Telemark HF sier at behovet for å realisere driftseffektiviseringer på omlag 190 
millioner kroner de neste fire årene er en utfordring. Helseforetaket har jobbet aktivt med 
effektivisering og produktivitetsvekst i flere år, og dette har resultert i 
resultatforbedringer i hovedsak drevet av lavere bemanning og tilhørende lavere 
personalkostnader. På grunn av koronapandemien er arbeidet med forbedringstiltak 
forsinket, og dette får konsekvenser for styringsfarten som er lavere enn 
resultatmålsettingen for 2021. Samlet konsekvens av dette vil avhenge av hvor lenge den 
ekstraordinære driftssituasjonen varer. 
 
Helseforetakets økonomiske situasjon er krevende, og klinikkene har tidligere hatt 
utfordringer med å identifisere tilstrekkelige forbedringstiltak for å effektivisere driften i 
takt med styringsmålene. I den videre budsjettprosess er det derfor lagt opp til en 
fordeling av merverdikravet mellom tiltak internt i klinikkene og sykehusovergripende 
prosjekter.  
 
Helseforetaket skriver om flere tiltak for å møte utfordringene, herunder 
redimensjonering og bedre utnyttelse av operasjons- og sengekapasitet, vridning fra døgn- 
til dagbehandling, og økt produktivitet i poliklinikkene med flere konsultasjoner per dag.  
 
 

2.7 Sykehuset Østfold HF 
 
Tabell 7 inneholder de viktigste nøkkeltallene for Sykehuset Østfold HF.  

  
Tabell 7 Sykehuset Østfold HF: nøkkeltall økonomisk langtidsplan 2022–2025. Resultat i millioner kroner. 
 
Aktivitet og prioriteringsregelen 
Sykehuset Østfold HF legger opp til en marginalt høyere aktivitet innenfor psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn innenfor somatikk målt i antall 
polikliniske opphold. Helseforetaket skriver at de har tatt høyde for 5,5 prosent 
aktivitetsvekst i perioden 2022–2025. For polikliniske opphold har helseforetaket planlagt 
for en vekst på 2,0 prosent for alle tjenesteområdene det første året, 1,5 prosent det neste 
året og deretter 1,0 prosent. 
 
Bemanning 
Sykehuset Østfold HF har lagt opp til noe vekst i bemanning i 2022, og dette er knyttet til 
nytt sengeområde innenfor somatikk og prehospitale tjenester. Fra 2023 er det moderat 
vekst. I 2025 forventes det at gevinstene knyttet til talegjenkjenningsprosjektet innebærer 
behov for færre månedsverk. Videre har helseforetaket en ambisjon om å jobbe videre med 
oppgaveglidning mellom yrkesgrupper for å oppnå bedre utnyttelse av knapt personell, 
men at oppgaveglidning ikke er gjenspeilet økonomisk langtidsplan. Sykehuset Østfold HF 

2022 2023 2024 2025

Resultat justert for salgseffekter -236          -131          -2               -0               20              27              67              115            
Resultatgrad -3,9 % -1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,4 % 0,9 % 1,5 %
EBITDA margin 2,8 % 4,3 % 5,8 % 5,3 % 5,6 % 5,9 % 6,4 % 6,7 %
ISF (døgn, dag, poli, legemidler, FBV) sørge-for 73 284      79 811      78 084      84 768      86 245      87 539      88 414      89 298      
Brutto månedsverk (utbetalt tid) 5 003        5 155        5 350        5 317        5 357        5 388        5 396        5 391        
ISF-produktivitet 1,70 1,79 1,66 1,83 1,86 1,87 1,89 1,91

Sykehuset Østfold HF 2018 2019 2020 B2021
Økonomisk langtidsplan
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anser det for å være god sammenheng mellom resultat, aktivitet og bemanning. For innleie 
er det lagt inn de samme kostnadene hvert år i planperioden. 
 
Resultatutvikling 
Sykehuset Østfold HF har budsjettert med positive resultater i hele planperioden, med 
størst økning de siste to årene. Resultatutviklingen følger trenden gjennom de siste årene, 
noe som innebærer stadige resultatforbedringer. 
 
Investeringer 
Sykehuset Østfold HF har i sitt innspill til økonomisk langtidsplan omtalt flere prosjekter, 
herunder utvidelse av akuttmottaket på Kalnes (sak 115-2019), samlokalisering av psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Fredrikstad (sak 089-2020) og i Indre 
Østfold (086-2019), stråleterapi og andre, mindre prosjekter. Helseforetaket skal fra mai 
2021 leie lokaler for administrasjonsbygg på Kalnes (sak 117-2019).  
 
Strålebygget er foreløpig innarbeidet med 560 millioner kroner fra 2027 til 2028, i påvente 
av at prosjektet konkretiseres nærmere.  
 
Utvidelse av akuttmottaket er planlagt ferdigstilt i 2023 og er innarbeidet med 75 
millioner kroner i økonomisk langtidsplan 2022–2025. Investeringen finansieres ved bruk 
av tidligere opparbeidende rettigheter fra salg av bygg og tilbakebetalinger fra IKT-
investeringer. 
 
Ny ambulansestasjon i Sarpsborg er innarbeidet i langtidsplanen med finansiell leieavtale, 
etter godkjenning i Helse Sør-Øst RHF i styresak 030-2021. Helseforetaket har innarbeidet 
ny ambulansestasjon i Halden i økonomisk langtidsplan 2022–2025, forventet ferdigstilt i 
2024 med en lokal investering på 40 millioner kroner.  
 
Samlokalisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved St. 
Joseph skal ferdigstilles 2022. Kostnadsrammen er på 98 millioner kroner til vedlikehold 
og investering. I forbindelse med arbeidsmarkedsrettede «koronatiltak» ble det bevilget 
35 millioner kroner til dette prosjektet. Dette medfører en reduksjon i tilsvarende beløp 
fra bruk av egne midler. 
 
Med bakgrunn i kapasitetssituasjonen ved Sykehuset Østfold HF, Kalnes, er det igangsatt 
arbeid med tiltak forkort og mellomlang sikt og det arbeides med en langsiktig tilnærming.  
 
Utbyggingen på Kalnes ga behov for mellomfinansiering, men helseforetakets plan viser 
netto fordringsposisjon fra 2033, fremskyndet i forhold til fjorårets beregning på grunn av 
bedrede resultater og effektivisering i helseforetaket, se figur 7:  
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Figur 7 Mellomfinansieringsbehov i helseforetaket i økonomisk langtidsplan 2022–2025 og økonomisk langtidsplan 
2021–2024. 
 
Helseforetakets egen vurdering av de største utfordringene for å innfri krav til drift og 
tiltak for å møte utfordringene 
 
Sykehuset Østfold HF skriver at prioriteringsregelen er vanskelig å innfri som en følge av 
at etterslepene er størst innenfor somatikk. Henvisningsvolumet innenfor tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling er stabilt, og det er ingen fristbrudd og kort ventetid.  Videre er 
utviklingen i medikamentkostnader utfordrende. Helseforetaket understreker videre en 
fortsatt mangel på spesialister innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling.   
 
Helseforetaket planlegger å møte utfordringene ved å øke produktiviteten, bedre 
utnyttelsen av lokalene, spesielt behandlingsrom, og tett oppfølging av kjøp innenfor 
avtaler og til laveste pris på medikamenter, behandlingshjelpemidler og medisinske 
forbruksvarer. 
 
 

2.8 Sørlandet sykehus HF 
 
Tabell 8 inneholder de viktigste nøkkeltallene for Sørlandet sykehus HF.  
 

  
Tabell 8 Sørlandet sykehus HF: nøkkeltall økonomisk langtidsplan 2022–2025. Resultat i millioner kroner. 
 

2022 2023 2024 2025

Resultat justert for salgseffekter 43              44              187            60              80              80              100            120            
Resultatgrad 0,7 % 0,6 % 2,7 % 0,8 % 1,1 % 1,0 % 1,3 % 1,5 %
EBITDA margin 1,7 % 1,0 % 3,5 % 2,0 % 3,2 % 3,6 % 3,9 % 4,1 %
ISF (døgn, dag, poli, legemidler, FBV) sørge-for 78 663      80 039      76 244      83 230      85 107      86 199      87 308      88 434      
Brutto månedsverk (utbetalt tid) 5 694        5 709        5 822        5 763        5 636        5 610        5 589        5 561        
ISF-produktivitet 1,66 1,69 1,49 1,68 1,68 1,71 1,74 1,78

Økonomisk langtidsplan
Sørlandet sykehus HF 2018 2019 2020 B2021
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Aktivitet og prioriteringsregelen 
Sørlandet sykehus HF har lagt til grunn en ISF-vekst i somatikk på om lag 1,5 prosent årlig 
i de fire første årene, og om lag 1,8 prosent årlig vekst i de fire første årene for psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Helseforetaket viser til at det har vært 
vanskelig å innfri prioriteringsregelen på grunn av vanskeligheter innenfor rekruttering, 
men også situasjonen med gevinstrealisering i forbindelse med nybygg psykiatri med 
innflytting i 2023 vil utfordre dette i det korte perspektivet. Ikke minst er de økte 
ventelistene og ventetidene i somatikk etter pandemiperioden noe som krever innsats i 
den kommende perioden. Helseforetaket anser det viktigere å redusere ventelister og –
tider i somatikk i 2021 og 2022 enn å levere svært høy aktivitet innen psykiatri og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling, hvor forbruket i befolkningen allerede er høyt. 
 
Bemanning 
Sørlandet sykehus HF skriver at de har lagt til grunn redusert bruk av ressurser både 
innen pleiepersonell og merkantile stillinger. Dette vil de gradvis hente ut i de neste få 
årene kombinert med gjennomgang av arbeidsprosesser og regionale 
digitaliseringsprosjekter, samt automatisering av laboratorier.  
 
Det er planlagt for at innleie skal ligge noe høyere enn nivået i budsjett 2021 fremover.  
 
Resultatutvikling 
Sørlandet sykehus HF har lagt til grunn et stigende positivt resultat med 20 millioner 
kroner årlig vekst fra 2021 til 2025. Dette for å skape økt investeringsevne og bærekraft 
for både nybygg psykiatri for om lag 900 millioner kroner i 2023, og deretter nytt 
akuttbygg i Kristiansand. Videre er det lagt til grunn at virksomhetsprogrammet KOM – 
Kvalitet og modernisering - skal bidra til vesentlige forbedringer i driften i 2021 og 
fremover, i sum om lag 130 millioner kroner i en kombinasjon av økt aktivitet og 
reduksjon i årsverksforbruk. Helseforetaket bemerker at koronapandemien vil gjøre 
fremdriften i dette arbeidet svært krevende i det neste året. 
 
Investeringer  
Forprosjektet for nytt psykiatribygg i Kristiansand ved Sørlandet sykehus HF ble godkjent i 
styresak 038-2020, og bygget er nå i gjennomføringsfase. Bygget ventes tatt i bruk i 
2022/2023. Prosjektet er i økonomisk langtidsplan 2022–2025 innarbeidet med 936 
millioner kroner (2021-kroner) inklusive ikke-byggnær IKT. 
 
Sørlandet sykehus HF har i innspillet til økonomisk langtidsplan innarbeidet nytt 
akuttbygg Kristiansand med planleggingsramme lik 1 000 millioner kroner. Det ble 
godkjent oppstart av prosjektinnramming for akuttbygget i styresak 045-2021 i Helse Sør-
Øst RHF. Videre har helseforetaket innarbeidet andre prosjekter i sitt innspill, herunder 
bygg for kvinne/barn og utbedringer av flere sykehusbygg bl.a. i Arendal og Flekkefjord. 
Tidligfaseplanlegging i henhold til «Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter» er 
ikke startet for disse prosjektene, og en eventuell prosjektinnramming må godkjennes av 
Helse Sør-Øst RHF i henhold til gjeldende fullmaktregime. I økonomisk langtidsplan er det 
tatt høyde for oppstart nytt akuttbygg etter ferdigstillelse av nytt psykiatribygg i Sørlandet 
sykehus HF. Øvrige prosjekter må innpasses innenfor foretaksgruppens økonomiske 
handlingsrom, og det legges opp til en sekvensiell gjennomføringsplan. 
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Helseforetakets investeringsprosjekter medfører ikke behov for mellomfinansiering, da 
foretaket er i netto fordringsposisjon i perioden, se figur 8. 

 
Figur 8 Mellomfinansieringsbehov i helseforetaket i økonomisk langtidsplan 2022–2025 og økonomisk langtidsplan 
2021–2024. 
 
Helseforetakets egen vurdering av de største utfordringene for å innfri krav til drift og 
tiltak for å møte utfordringene 
For Sørlandet sykehus HF er det viktig å sette i gang nye digitale løsninger for å kunne 
hente ut planlagt effektivisering. Det omtales også at det er utfordrende å rekruttere både 
på spesialistsiden innen somatikk og psykiatri, i tillegg til spesialsykepleiere. 
 
 

2.9 Vestre Viken HF 
 
Tabell 9 inneholder de viktigste nøkkeltallene for Vestre Viken HF.  
  

 
Tabell 9 Vestre Viken HF: nøkkeltall økonomisk langtidsplan 2022–2025. Resultat i millioner kroner. 
 
Aktivitet og prioriteringsregelen 
Vestre Viken HF kommenterer at de planlegger for en vekst i antall pasientbehandlinger 
innenfor somatikk på om lag 2,1 prosent i 2022 og 1,5 prosent per år i resten av 
planperioden. Økningen i pasientbehandlinger er i hovedsak knyttet til dagbehandlinger 
og poliklinikk som har lavere DRG-vekter. Videre planlegges det for en flat utvikling i 
døgnaktivitet med gjennomsnittlig vekst på omlag 0,7 prosent per år.  
 
ISF-inntekter i planperioden øker med gjennomsnittlig 1,0 prosent årlig. Veksten i ISF-
inntekter er lavere enn vekst i antall pasientbehandlinger fordi økning i 

2022 2023 2024 2025

Resultat justert for salgseffekter 238            279            264            244            234            275            249            51              
Resultatgrad 2,7 % 2,8 % 2,6 % 2,3 % 2,2 % 2,5 % 2,3 % 0,4 %
EBITDA margin 5,0 % 5,1 % 4,7 % 4,6 % 4,9 % 5,2 % 5,0 % 3,5 %
ISF (døgn, dag, poli, legemidler, FBV) sørge-for 115 915    123 157    113 901    125 653    127 313    128 105    129 358    130 783    
Brutto månedsverk (utbetalt tid) 7 176        7 358        7 637        7 705        7 711        7 748        7 833        7 940        
ISF-produktivitet 1,86 1,93 1,68 1,89 1,92 1,93 1,93 1,92

Vestre Viken HF 2018 2019 2020 B2021
Økonomisk langtidsplan
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pasientbehandlinger i hovedsak er knyttet til dagbehandlinger og poliklinikk som har 
lavere DRG-vekter.   
 
For psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er det vekst i ISF-
refusjoner innenfor poliklinisk aktivitet med gjennomsnittlig ca. 1,9 prosent årlig.  Vestre 
Viken HF forutsetter vekst i gjestepasientinntekter i tråd med øvrig vekst i poliklinisk 
aktivitet.   
 
Vestre Viken HF skriver at det sammenlagt legges opp til vekst innenfor psykisk helse og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling som er større enn eller på samme nivå som i 
somatikk, målt som antall polikliniske konsultasjoner, og kostnader per tjenesteområde.  
Dette er blant annet som følge av det det legges opp til en mindre produktivitetsøkning 
innenfor psykisk helse og rus enn i somatikk.   
 
Gevinstrealiseringsplanen treffer både somatikk og psykisk helse og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling, og er hensyntatt i beregning av kostnader per tjenesteområde. Unntaket er 
2025 der kostnader innenfor somatikk øker på grunn av mottaksprosjekter og etablering 
av stråleterapi.  Det er ikke tilsvarende økning innenfor psykisk helse og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling.  
 
Bemanning 
Vestre Viken HF kommenterer at de har lagt opp til en økning på 254 årsverk i 
planperioden sammenlignet med budsjett 2021, en vekst på om lag 3,9 prosent. Dette er 
lavere vekst enn i økonomisk langtidsplan 2021-2024.  
 
Vestre Viken HF kommenterer at det er vanskelig å rekruttere spesialsykepleiere innen 
anestesi-, intensiv-, operasjon-, barnesykepleie, jordmødre og kreft. For å erstatte 
fremskrevet estimert behov ut fra alder og erfaringstall på turnover må det tilsettes flere i 
utdanningsstillinger hvert år i årene fremover. I tillegg etableres ti nye 
utdanningsstillinger for å øke antall intensivsykepleiere høsten 2021. Vestre Viken HF har 
ikke utdanningsstillinger for jordmødre, men dette vurderes etablert. Tilsetting i 
utdanningsstillinger som medfører bindingstid, har vist seg å være det mest effektive 
rekrutteringstiltaket innen disse gruppene.  
 
Innleiekostnader reduseres noe i planperioden i forhold til budsjett 2021. Økonomisk 
langtidsplan 2022-2025 tar høyde for fortsatt innleie av helsepersonell på områder der 
rekruttering er utfordrende.  
 
Resultatutvikling 
Vestre Viken HF kommenterer at de i årets økonomisk langtidsplan bygger videre på 
resultatforutsetninger i fjorårets plan, oppdatert for kjente endringer. De viktigste 
endringene er:  
 

• Kostnader mottatt fra Sykehuspartner HF inkluderer avskrivning på IKT for nytt 
sykehus i Drammen med 96,6 millioner kroner fra og med 2025. Avskrivningene 
starter ett år tidligere enn forutsatt i fjorårets økonomiske langtidsplan, og 
reduserer resultatkravet for 2025 tilsvarende.   

• Prisregulering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus-prosjektet (BRK) og 
reklassifisering av vedlikehold fra investering til drift. 
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• Justeringer som følge av endringer i kostnads- og inntektsutvikling i de enkelte 
årene. 

• Salg av bygg i 2025. 
• Effekter av gevinstrealiseringsplanen og at resultatmålene gir et vesentlig 

omstillingsbehov i planperioden.  
 

Resultatet er positivt i hele planperioden. 
 
Økonomisk langtidsplan 2022–2025 for Vestre Viken HF forutsetter at årsverk vokser i 
takt med aktivitetsvekst, dog redusert for effekter av ABE-reformen på 0,5 prosent, samt 
reduksjon som følge av tiltak i gevinstrealiseringsplanen. Arbeidsproduktivitet innenfor 
somatikk er noe lavere enn fjorårets økonomiske langtidsplan for planperioden, men blir 
høyere etter planperioden.  
 
Investeringer  
Nytt sykehus Drammen er i gjennomføringsfase. Forprosjektrapporten ble godkjent av 
styret i Helse Sør-Øst RHF i styresak 017-2019. Prosjektet er innarbeidet i økonomisk 
langtidsplan 2022–2025 med 11 569 millioner kroner inklusive stråleterapi, samt 
tomtekjøp. Ikke-byggnær IKT er innarbeidet med 623 millioner kroner. Prosjektet 
omfatter somatikk, psykisk helsevern/rusbehandling og stråleterapi. Bygget tas i bruk 
sommeren 2025. Prosjektfinansieringen er avklart og det er gitt lån over statsbudsjettet til 
nytt sykehus i Drammen.  
 
Vestre Viken HF har satt i gang et vedlikeholdsprogram på Bærum, Ringerike og 
Kongsberg sykehus som skal gjennomføres over tiårsperioden 2017–2027 med en ramme 
på 1,6 milliarder kroner. Helseforetaket har innarbeidet prosjektet med 1 031 millioner 
kroner for årene 2021–2026 i sitt innspill. Prioritering av midler til investeringer og 
vedlikeholdskostnader for dette prosjektet må sees i sammenheng med helseforetakets 
behov for bæreevne for nytt sykehus i Drammen. Styret i Helse Sør-Øst RHF legger til 
grunn at helseforetaket bidrar med egenfinansiering fra salg av eiendom og egne 
oppsparte midler på 1,5 milliarder kroner i styresak 017-2019 Forprosjektrapport for nytt 
sykehus i Drammen, Vestre Viken HF. Helseforetakets gevinstrealiseringsplaner følges opp.  
 
Helseforetakets investeringsprosjekter medfører behov for mellomfinansiering, se figur 9. 
Merk at endringen fra økonomisk langtidsplan 2021–2024 skyldes at basisfordringen ved 
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en inkurie ble satt for lavt i fjorårets økonomiske langtidsplan.   

 
Figur 9 Mellomfinansieringsbehov i helseforetaket i økonomisk langtidsplan 2022-2025 og økonomisk langtidsplan 
2021-2024 
 
 
Helseforetakets egen vurdering av de største utfordringene for å innfri krav til drift og 
tiltak for å møte utfordringene 
Vestre Viken HF nevner flere utfordringer i sine kommentarer. Resultatutviklingen krever 
tett oppfølging av at tiltak realiseres som planlagt, og nye tiltak planlegges om effekter ikke 
oppnås som forutsatt. En annen utfordring er risikoen for ikke å oppnå 
prioriteringsregelen fordi den minst effektive delen av virksomheten skal ha høyere 
kostnadsvekst og større vekst i årsverk enn den mest effektive. Prioriteringsregelen 
knyttet til kostnader per tjenesteområde opprettholdes ikke i 2025 ved innflytting i nytt 
sykehus i Drammen.  Økte kostnader knyttet til mottaksprosjekt, innflytting i nytt sykehus 
og etablering av stråleterapi, gir en vesentlig økning i kostnader i den somatiske 
virksomheten i dette året som ikke utlignes av tilsvarende økning innfor psykisk helse og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  
 
Helseforetaket vil møte utfordringene med flere tiltak, herunder innføring av 
aktivitetsstyrt ressursplanlegging i hele helseforetaket, utnytte innkjøpsavtaler bedre, 
hente hjem pasienter fra andre helseforetak og riktig bruk av private avtalespesialister og 
rehabiliteringsinstitusjoner. De vil forbedre produktiviteten ved å innføre ny teknologi, 
styrke kompetanse på ressursplanlegging, redusere sykefravær, redusere feil/avvik i 
pasientbehandlingen, mer effektiv utnyttelse av eiendomsmassen og gevinstrealisering 
som følger av nytt sykehusbygg. 
 
Inntekter fra salg av Drammen sykehus og Blakstad sykehus i økonomisk langtidsplan 
bygger på foreliggende takster basert på dagens regulering av eiendommene. Det er et 
godt samarbeid med Drammen kommune om salget av Drammen sykehus. I fellesskap er 
det engasjert arkitekt for utvikling av eiendommen. Dette betyr at salgssummen kan bli 
høyere enn det som er forutsatt i økonomisk langtidsplan. Når det gjelder Blakstad 
sykehus er det gitt innspill til Asker kommune om kommuneplanens arealdel. I tillegg er 
det engasjert arkitekt for presentasjon av utviklingspotensialet for denne eiendommen. 
Det må forventes økte kostnader knyttet til avhendingen. Det forutsettes at dette dekkes 
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inn av økt salgsgevinst. Det er betydelig potensiale for økt salgsverdi om området 
omreguleres til boligformål. Salgsgevinstene inntreffer i økonomisk langtidsplan i 2025.  
 
 

2.10 Sykehusapotekene HF 
 
Tabell 10 viser de viktigste nøkkeltallene for Sykehusapotekene HF. 
  

 
Tabell 10 Sykehusapotekene HF: nøkkeltall økonomisk langtidsplan 2022–2025. Resultat i millioner kroner. 
 
Aktivitet 
Sykehusapotekene HF opplyser at de største endringene fra fjorårets økonomisk 
langtidsplan er økte pensjonsforpliktelser og avklaringer rundt ny EPR-løsning. 
Omsetningen til foretaket påvirkes sterkt av aktiviteten i de andre helseforetakene og 
prisutviklingen på legemidlene som benyttes i sykehusene og av private kunder. I tillegg til 
at helseforetakene kjøper legemidler fra Sykehusapotekene HF, har de overtatt 
finansieringsansvaret for stadig flere legemidler som tidligere var finansiert av 
folketrygden. Disse H-reseptene omsettes både gjennom private apotekkjeder og 
sykehusapotekene.  
 
Økningen i varesalget tar utgangspunkt i Helse Sør-Øst sin forventede aktivitetsøkning i 
planperioden, samt forventet kostnadsutvikling for legemidler til sykehusets pasienter og 
andre privatkunder. For leveranser til helseforetakene, ikke kommersiell virksomhet, 
forventer foretaket en årlig økning på tre prosent for varesalget i planperioden. For 
kommersiell virksomhet er det forutsatt at Sykehusapotekene HF henter inn 90 prosent av 
den tapte markedsandelen på H-resepter som er tapt på grunn av pandemien, samt komme 
tilbake til 2019-nivå pluss forventet vekst på andre varegrupper. 
 
Andre inntekter antas å være uendret for publikum og sykehusleveranser i perioden. 
Innen produksjon er det lagt inn forventet aktivitetsvekst på 2,37 prosent. For 
farmasøytiske tjenester er den årlige aktivitetsveksten anslått til 4,2 prosent. Det er lagt 
inn prisøkning i både produksjon og farmasøytiske tjenester for å dekke inn økte 
pensjonskostnader. 
 
Bemanning 
Sykehusapotekene HF planlegger en vekst i bemanning på 3,2 prosent fra 2021 til 2022 og 
totalt 6,9 prosent frem til 2025. Dette har blant annet sammenheng med at helseforetaket 
har budsjettert med en økning i bemanning knyttet til innføring av nytt 
sykehusapoteksystem i 2021 (KLARA). Videre er det blant annet behov for ressurser 
knyttet til nye sykehusapotek på Radiumhospitalet og nye Drammen sykehus. I 2024 er det 
økning hovedsakelig knyttet til nytt sykehusapotek på Aker.   
 

2022 2023 2024 2025

Resultat justert for salgseffekter 10              19              8                8                1                0                11              12              
Resultatgrad 0,3 % 0,5 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,3 %
EBITDA margin 0,6 % 0,8 % -0,8 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 1,4 % 1,6 %
Brutto månedsverk (utbetalt tid) 715            746            774            777            802            836            821            831            

Sykehusapotekene HF 2018 2019 2020 B2021
Økonomisk langtidsplan



Side 26 av 35 
 

Resultatutvikling 
Sykehusapotekene HF legger opp til et positivt resultat i publikumsdelen hele 
planperioden, men økte lisenskostnader og avskrivningskostnader gjør at resultatet i 2022 
og 2023 er lavere enn budsjett 2021. For den sykehusrettede virksomheten av 
Sykehusapotekene HF forutsettes resultat i balanse.  
 
Investeringer 
Totalt anslås et investeringsbehov på opptil 107 millioner kroner planperioden 2022 til 
2025. Dette er en reduksjon i forhold til tidligere års økonomiske langtidsplan grunnet nytt 
ERP-system som skal erstatte det gamle apoteksystemet FarmaPro. ERP-systemet skal 
ikke eies av Sykehusapotekene HF, men av Helse Sør-Øst RHF. Det vil i stedet betales over 
drift som en del av tjenesteprisen til Sykehuspartner HF. 
 
Foretaket står overfor større investeringer knyttet til "IKT systemstøtte for 
legemiddelkjeden og sykehusapotekene", for å erstatte foretakets ERP/apoteksystem 
FarmaPro. Dette arbeidet er iverksatt og planlagt ferdigstilt i 2023. Investeringsmidler 
knyttet til reseptur- og butikkdata (RBD) har en ramme på 38 millioner kroner, eksklusive 
mva. 
 
Det er videre satt av investeringsmidler i forbindelse med nytt sykehus i Drammen fra 
2024 til 2025. Ved sykehusapoteket Aker er det satt av midler for etablering av nytt 
sykehusapotek fra 2022 med ferdigstillelse 2024. I forbindelse med etablering av nytt 
Mjøssykehus på Innlandet er det satt av om lag 17 millioner kroner fra 2026 med 
ferdigstillelse 2028.  
 
Sykehusapotekene HF har ikke behov for mellomfinansiering og inngår heller ikke i den 
regionale lånemodellen (basisfordring), som vist i figur 10. 

 
Figur 10 Mellomfinansieringsbehov i helseforetaket i økonomisk langtidsplan 2022-2025 og økonomisk langtidsplan 
2021–2024. 
 
 
Helseforetakets egen vurdering av de største utfordringene for å innfri krav til drift og 
tiltak for å møte utfordringene 
Som utfordringer nevner helseforetaket at de anser risikoen for signifikant økning i 
pensjonskostnader som overhengende, grunnet den siste tids uroligheter i 
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finansmarkedene. Pensjonsordningen for apotekvirksomhet i Statens pensjonskasse er en 
egen pensjonskasse som er ytelsesbasert, og det er pliktig medlemskap.   
 
Sykehusapotekene HF skriver også at dagens sykehusapoteksystem vil bli erstattet med 
tre nye systemer som er komplekst og ressurskrevende, med risiko for kostnadspådrag 
utover hva som er inkludert i økonomisk langtidsplan. Helseforetaket har tiltak planlagt 
for å møte disse utfordringene, og nevner at de ved økte kostnader til pensjon og 
sykehusapoteksystem vil søke finansiering hos Helse Sør-Øst RHF. Resultatnivået i 
Sykehusapotekene HFs publikumssalg har i de siste årene vært marginale, blant annet som 
følge av pressede marginer på legemidler. Det er usikkerhet rundt hvor stor andel av tapt 
markedsandel i forhold til covid-19 publikumsutsalgene vil kunne ta tilbake. 
 

2.11 Sykehuspartner HF 
 
Tabell 11 viser de viktigste nøkkeltallene for Sykehuspartner HF.  
  

 
Tabell 11 Sykehuspartner HF: nøkkeltall økonomisk langtidsplan 2022–2025. Resultat i millioner kroner. 
 
Det er lagt opp til et positivt resultat i Sykehuspartner HF for hvert av årene i perioden 
2022 til og med 2025 for å dekke inn opparbeidet negativt resultat per 31. desember 2018 
på 563 millioner kroner, som følge infrastrukturmodernisering, jf. omtale i styresak 016-
2019. Sykehuspartner HF har et positivt resultatkrav i 2021 på 100 millioner kroner. Det 
negative resultatet for 2019 på 78 millioner kroner er forutsatt dekket inn gjennom økte 
tjenestepriser i 2026 og 2027. 
 
Basisrammen i økonomiplanperioden skal dekke opparbeidet underskudd per 31. 
desember 2018 og i tillegg finansiere driftskostnadene i standardiserings- og 
infrastrukturmoderniserings-programmet STIM. På denne måten likestilles finansiering av 
driftskostnadene i STIM med driftskostnadene i den regionale IKT-prosjektporteføljen. 
Tabellen nedenfor oppsummerer basisrammen for Sykehuspartner HF i perioden 2021–
2025: 
 

 
Tabell 12 Basisramme Sykehuspartner HF. 
 
Investeringsnivået i økonomisk langtidsplan øker som følge av infrastruktur- og 
moderniseringsprogrammet STIM med om lag 225 millioner i 2022 og 200 millioner 
kroner i 2023 sammenlignet med budsjettet for 2021. Deretter er det forutsatt at 
investeringene i STIM trappes ned før programmet planlegges avsluttet i 2025. Lokale IKT-
investeringer er inkludert i Sykehuspartner HF sitt investeringsbudsjett. 
Infrastrukturmodernisering (STIM), sikkerhetstiltak og sikker og stabil drift utgjør i 
underkant av 70 prosent av investeringsbudsjettet.  

2022 2023 2024 2025

Resultat justert for salgseffekter -203          -78             100            100            100            100            85              85              
Resultatgrad -4,7 % -1,7 % 1,9 % 1,8 % 2,0 % 2,0 % 1,7 % 1,6 %
EBITDA margin 23,9 % 25,4 % 27,1 % 26,1 % 31,9 % 34,7 % 36,4 % 37,8 %
Brutto månedsverk (utbetalt tid) 1 404        1 502        1 574        1 679        1 772        1 783        1 785        1 788        

Økonomisk langtidsplan
Sykehuspartner HF 2018 2019 2020 B2021

Basisramme Sykehuspartner HF B2020 B2021 2022 2023 2024 2025

Inndekning av opparbeidet underskudd 100 100 100 100 85 85

Driftskostnader programmet STIM inkl. Windows 256 315 230 200 190

Pensjon 19

Sum basisramme 100 375 415 330 285 275
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Sykehuspartner HF har gjeld i den konserninterne låneordningen som følge av finansiering 
av ferdigstilte regionale IKT-prosjekter og egne prosjekter. Gjelden nedbetales gradvis i 
løpet av perioden. Se Figur 11 for oversikt over mellomfinansieringsbehov i 
Sykehuspartner HF.  
 

 
Figur 11 Mellomfinansieringsbehov i helseforetaket i økonomisk langtidsplan 2022-2025 og økonomisk langtidsplan 
2021–2024. 
 
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. 
 
Standardiserings- og infrastrukturmoderniseringsprogrammet, konsekvenser av de ulike 
prosjektene i de regionale IKT-prosjektene, ikke-byggnær IKT i nye sykehusbygg og øvrige 
IKT-prosjekter som iverksettes innebærer en økning i antall årsverk fra 1679 i budsjett for 
2021 til 1772 fra 2022, i underkant av seks prosent. Veksten i bemanning knyttes også til 
vridning fra ekstern bistand til egne ansatte samt driftssetting av nye regionale løsninger.  
 
Fra og med 2019 har Sykehuspartner HF endret prisingen på sine IKT-tjenester ved at en 
større andel av kostnadene henføres direkte til den enkelte kundetjeneste. Dette arbeidet 
fortsetter i 2021 og i planperioden slik at de oppnår en større grad av tjenesteorientering 
og kostnadseffektivisering i Sykehuspartner HF. Kostnader til infrastruktur blir i løpet av 
planperioden gradvis fordelt etter inntektsfordelingsnøkkel, og mindre applikasjoner blir 
priset som egne prisobjekt.  
 
Det er en forutsetning at Sykehuspartner HF kontinuerlig identifiserer områder for 
effektivisering, realisering av stordriftsfordeler og gevinstrealisering. Sykehuspartner HF 
skal kontinuerlig vurdere nødvendig investeringsnivå. 
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2.12  Det regionale helseforetaket 
I inntektsforutsetningene for økonomisk langtidsplan 2022–2025 er det lagt til grunn en 
vekst i bevilgningen til økt aktivitet på 730 millioner kroner i 2022 og 520 millioner kroner 
for 2023–2025. I 2022 er det fordelt 680 millioner kroner til helseforetak og sykehus, og 
50 millioner kroner til det regionale helseforetaket.  
  
Økningen i midler til Helse Sør-Øst RHF skal blant annet bidra til å finansiere nasjonale og 
interregionale IKT-tiltak og opprettholde regional likviditets- og resultatbuffer.  
  
Den faktiske størrelsen på tilbakeholdte midler og den regionale resultatbufferen vil 
fastsettes hvert år i budsjettprosessen, basert på forutsetningene i statsbudsjettet.  
 

 
 Tabell 13 Resultatutvikling Helse Sør-Øst RHF. 
  
Figur 12 viser resultatutvikling for Helse Sør-Øst RHF.  
  

 
Figur 12 Resultatutvikling Helse Sør-Øst RHF. 
 
  
For planperioden 2022–2025 er det lagt til grunn et årsresultat på 200 millioner kroner 
hvert av årene og med en regional resultatbuffer på 524,5 millioner kroner i 2022 og 600 
millioner kroner hvert av de påfølgende årene. For 2022 er det foreløpig disponert en 

Faktisk 2020
Budsjett 

2021 ØLP 2022 ØLP 2023 ØLP 2024 ØLP 2025

Endring ØLP 
2022 vs 
B2021

Endring ØLP 
2025 vs 
B2021

Basisramme 8 042             8 632             8 524             8 657             8 750             8 809             -108               177                
Kvalitetsbasert finansiering 21                  21                  20                  20                  20                  20                  -0                   -0                   
Sum basisramme 8 063             8 653             8 544             8 677             8 771             8 829             -108 177                
Klinisk behandlingsforskning 143                177                177                177                177                177                -                 -                 
Sum faste inntekter 8 206             8 829             8 721             8 854             8 948             9 006             -108 177                
Kjøp private helsetjenester - variable inntekter 199 130 130                130                130 130 -                 -                 
Netto finans 69 70 40                  74                  47 94 -30 24                  
Sum inntekter totalt 8 474             9 029             8 890             9 058             9 124             9 230             -139 201                
Administrasjon 314                363                380 380                381                381                17                  18                  
Regionale byggeprosjekter 50                  28                  15 5                     -                 5                     -13                 -23                 
Regional IKT prosjektportefølje 180 191 186 206 236 276 -5                   85                  
Nasjonale og interregionale IKT-tiltak 96                  123                147 147                147                147                24                  24                  
Kjøp private helsetjenester 4 540 4 790 4 791             4 791 4 791 4 791             1                     1                     
Klinisk behandlingsforskning 143                177                177 177                177                177                -                 -                 
Felleseide foretak 513                561                558 550                545                540                -3                   -21                 
Regionale initiativ og sentrale pålagte oppgaver 1 571 1 995 1 835             2 001 2 047 2 112 -160               117                
Regional resultatbuffer -                 419                525 600                600                600                106                181                
Disponert fra regional resultatbuffer 204                181                76                  -                 -                 -                 -106               -181               
Sum kostnader totalt 7 612             8 829             8 690             8 858             8 924             9 030             -139               201                

RESULTAT 863                200                200                200                200                200                -                 -                 
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inntektsstøtte til Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus på 75,5 
millioner kroner fra den regionale resultatbuffer. Det regionale helseforetaket vil også 
fremover nøye vurdere og styre kostnadene til regionale prosjekter, sentrale poster og 
øvrige kostnader, men det er ikke budsjettert  med reduksjoner i  disse postene.           
   
Kjøp av helsetjenester 
  
Private leverandører 
Helse Sør-Øst RHF har avtale med 73 private leverandører innen somatikk, rehabilitering, 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Kjøpet av helsetjenester skal 
både være et supplement og alternativ til behandlingstilbudene ved helseforetakene. 
  
Det vil i planperioden gjøres nye anskaffelser innen de fleste fagområdene. Anskaffelsene 
gjøres med grunnlag i behovsvurderinger og dialog med blant annet 
brukerorganisasjonene, helseforetakene og leverandørsiden.  
  
Samlet sett forventes det ikke at behovet for kjøp fra private leverandører vil øke ut over 
dagens nivå i planperioden.  
  
Innen rehabilitering, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling kan 
utviklingen innen nettbasert behandling og digitale løsninger få betydning for volumet av 
konsultasjoner med fysisk oppmøte, inkludert døgnbehandling ut fra dagens 
avtalestruktur.  
   
Jf. styresak 038-2019 Status for ordningen Fritt behandlingsvalg er omfanget av “Fritt 
behandlingsvalg” økende. Helseforetakene dekker disse kostnadene fra sine 
inntektsrammer.  
  
Avtalespesialister 
Antallet avtalehjemler innen somatikk er økt de senere årene i tråd med styresak 052-
2018 Regional plan for avtalespesialistområdet. Det vil i årene fremover gjøres en 
vurdering av om det er behov med ytterligere økning innen enkelte fagområder der vi vet 
det er lange ventetider. Avtalespesialistene er en viktig del av spesialisthelsetjenesten, og 
de utgjør en vesentlig del av det samlede polikliniske tilbudet i regionen.  
  
Det er etablert et regionalt prosjekt for innføring av felles henvisningsmottak i psykisk 
helsevern, bl.a. for å koordinere arbeidet mellom helseforetakene ved de 33 DPS-ene og de 
om lag 450 avtalespesialistene innen psykisk helsevern i regionen. Som et resultat av dette 
arbeidet vil det være naturlig å vurdere å utvide bruken av avtalespesialister. 
  
 

2.13 Felleseide foretak 
 
Innspillene fra de felleseide foretakene omfatter i hovedsak forutsetninger vedrørende 
virksomheten tilsvarende som i økonomisk langtidsplan 2021-2024.  
 
Luftambulansetjenesten HF 
Foretaket har siden forrige langtidsplan etablert en permanent helikopterbase i Øst-
Finnmark. I planperioden er det innarbeidet helårseffekt av den nye basen, ny base i 
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Stavanger og Bergen og merkostnader til reservehelikopter hvor et lite helikopter er 
erstattet med et mellomstort. Dette gir større dekning med kontraktsfestet helikoptertype 
i forbindelse med vedlikehold og dermed bedre og mer robust helikoptertjeneste til 
spesialisthelsetjenesten. Kostnader til permanent base i Midtre Hålogaland er ikke 
innarbeidet siste halvdel av planperioden som en følge av utredningsarbeid som pågår i 
region Nord.  
 
Pasientreiser HF 
Pasientreiser HF arbeider målrettet med økt automatiserings- og digitaliseringsgrad 
knyttet til behandling av reiseoppgjør. En ny digital løsning for planleggings- og 
optimaliseringsløsning for pasientreiser planlegges innført i helseforetakene. Det er i 
planperioden lagt opp til en ytterligere effektivisering som medfører en reduksjon i antall 
årsverk. Satsingen på digitalisering og automatisering vil i perioden redusere behovet for 
manuelle prosesser, endre kompetansebehovet og kostnadsstrukturen. 
 
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) 
Foretakets arbeid med investeringer i ny kommunikasjonsløsning i den akuttmedisinske 
kjeden vil pågå i første del av planperioden. I tillegg samarbeider HDO HF tett med 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i arbeidet med å forberede neste 
generasjon nødnett. Dette arbeidet vil øke i omfang i siste del av perioden. Foretaket 
arbeider for å redusere kostnadene både gjennom den nye kommunikasjonsløsningen, 
effektivisering og reforhandling av avtaler med sine leverandører. HDO HF vil søke eierne 
om lån i planperioden med størst beløp i 2022. Det regionale helseforetaket har reservert 
likviditet til dette. 
 
Sykehusbygg HF 
Sykehusbygg HF har lagt til grunn at rammefinansieringen av fellesoppgaver og 
administrasjon videreføres på samme nivå som i 2021 gjennom hele planperioden.  
 
Forslaget til økonomisk langtidsplan er dimensjonert i henhold til helseforetakenes og de 
regionale helseforetakenes planer for investeringer i sykehusbygg i planperioden.  
 
Ny finansieringsmodell er fortsatt under arbeid og langtidsplanen er basert på 
eksisterende finansieringsmodell. Ny modell kan medføre endringer i behov for 
finansiering fra det regionale helseforetaket. 
 
Sykehusinnkjøp HF 
Foretakets kjernevirksomhet forutsettes ivaretatt gjennom planperioden med 
bemanningsnivået de har i 2021. Foretaket løfter frem satsningsområder knyttet til 
kapasitetsjusteringer innenfor enkelte innkjøpskategorier, styrking av avtaleforvaltning og 
videreutvikling av systemstøtte. I planperioden vil foretaket arbeide med omstilling for å 
støtte det videre utviklingsarbeidet. Det er økende etterspørsel etter foretakets tjenester. 
Utviklingen innenfor innkjøpsområdet tilsier at det kan bli aktuelt å rekruttere bredere 
kompetanse, samt styrke enkelte funksjoner, i forhold til dagens situasjon i løpet av 
planperioden. 
 

2.14 Sammenstilling av enkelte oversikter for alle helseforetak 
I dette avsnittet vises enkelte oppstillinger for alle helseforetak, samt foretaksgruppen og 
de private, ideelle sykehusene. 
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Tabell 14 viser de enkelte helseforetakenes og private ideelle sykehusenes innspill til 
økonomisk langtidsplan for aktiviteten målt i antall ISF-poeng innen somatikk inkludert 
legemidler. 
 

 
Tabell 14 ISF-poeng somatikk inklusive legemidler (sørge-for-ansvaret). 
 
 
Tabell 15 og tabell 16 viser arbeidsproduktivitetsutviklingen for de enkelte helseforetak. 
Oslo universitetssykehus HF har en lav arbeidsproduktivitet sammenholdt med øvrige 
helseforetak. En forklaring på er komplekse pasienter og funksjoner som ikke fullt ut 
kompenseres gjennom ISF-ordningen. En samling av regionale og nasjonale funksjoner 
forutsettes å gi økt produktivitet. Som følge av pasientsammensetning og mangelfull ISF-
gruppering innenfor rehabiliteringsområdet fremviser også Sunnaas sykehus HF lave 
produktivitetstall slik det her måles. Tabell 16 viser utviklingen med og uten disse 
helseforetakene. 
 

 
Tabell 15 Arbeidsproduktivitetsutvikling for de enkelte helseforetak angitt som faktisk produktivitet i 2019 og 2020, 
budsjett for 2021 og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2022–2025. Produktivitet for budsjett 2021 er 
sammenlignet med innspill for 2022 og 2025. 
 
 

2022 2023 2024 2025

Akershus universitetssykehus HF 100 795      117 974      114 867      130 479      132 231      133 741      135 004      136 162      1,3 % 4,4 %
Oslo universitetssykehus HF 219 591      229 084      216 513      236 581      239 034      242 094      245 646      249 369      1,0 % 5,4 %
Sunnaas sykehus HF 5 654           5 673           4 836           5 920           5 967           5 990           6 017           6 032           0,8 % 1,9 %
Sykehuset i  Vestfold HF 61 062         62 464         60 040         64 780         65 730         66 562         67 532         68 519         1,5 % 5,8 %
Sykehuset Innlandet HF 107 073      98 439         89 517         99 369         99 961         100 557      101 158      101 764      0,6 % 2,4 %
Sykehuset Telemark HF 45 504         46 108         43 377         48 389         48 042         48 242         48 542         49 072         -0,7 % 1,4 %
Sykehuset Østfold HF 73 284         79 811         78 084         84 768         86 245         87 539         88 414         89 298         1,7 % 5,3 %
Sørlandet sykehus HF 78 663         80 039         76 244         83 230         85 107         86 199         87 308         88 434         2,3 % 6,3 %
Vestre Viken HF 115 915      123 157      113 901      125 653      127 313      128 105      129 358      130 783      1,3 % 4,1 %
Helse Sør-Øst RHF 6 102           4 670           4 644           1 839           1 839           1 839           1 839           1 839           0,0 % 0,0 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 813 644      847 419      802 023      881 008      891 469      900 868      910 819      921 272      1,2 % 4,6 %
Betanien Hospital 4 026           3 751           3 394           3 714           3 702           3 758           3 814           3 871           -0,3 % 4,2 %
Diakonhjemmet Sykehus 23 851         24 810         22 149         24 807         25 671         26 081         26 620         27 148         3,5 % 9,4 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus 19 873         22 020         19 844         23 431         24 177         24 428         24 720         25 008         3,2 % 6,7 %
Martina Hansens Hospital 6 929           7 052           5 744           6 810           6 953           7 057           7 163           7 271           2,1 % 6,8 %
Revmatismesykehuset 1 664           1 489           1 048           1 351           1 301           1 319           1 335           1 347           -3,6 % -0,2 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle 
sykehus 869 986      906 542      854 201      941 121      953 274      963 511      974 472      985 917      1,3 % 4,8 %

2018ISF-poeng sørge-for-ansvaret inkl 
legemidler

Endring 
B2021 - 

2022

Endring 
B2021 - 

2025

Økonomisk langtidsplan
B202120202019

2022 2023 2024 2025

Akershus universitetssykehus HF 1,64         1,70         1,74         1,57         1,77         1,81         1,83         1,85         1,86         2,4 % 5,1 %

Oslo universitetssykehus HF 1,28         1,26         1,29         1,19         1,30         1,31         1,32         1,34         1,36         0,8 % 4,8 %

Sunnaas sykehus HF 0,92         0,93         0,95         0,76         0,95         0,96         0,97         0,98         1,00         1,6 % 5,3 %

Sykehuset i  Vestfold HF 1,70         1,72         1,77         1,64         1,80         1,90         1,96         2,01         2,05         5,8 % 14,0 %

Sykehuset Innlandet HF 1,73         1,71         1,77         1,58         1,79         1,83         1,85         1,86         1,88         2,1 % 5,2 %

Sykehuset Telemark HF 1,61         1,69         1,72         1,57         1,79         1,80         1,81         1,83         1,85         0,7 % 3,6 %

Sykehuset Østfold HF 1,60         1,70         1,79         1,65         1,83         1,86         1,87         1,89         1,91         1,3 % 4,3 %

Sørlandet sykehus HF 1,65         1,66         1,69         1,49         1,68         1,68         1,71         1,74         1,78         0,1 % 5,9 %

Vestre Viken HF 1,83         1,86         1,93         1,68         1,89         1,92         1,93         1,93         1,92         1,6 % 1,6 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 1,53         1,55         1,59         1,44         1,60         1,63         1,65         1,67         1,68         1,5 % 5,0 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 
uten OUS og SUN

1,69         1,73         1,78         1,60         1,80         1,83         1,85         1,87         1,89         2,0 % 5,2 %

Økonomisk langtidsplan
ISF-produktivitet 2017 2018 2019 2020 B2021

Endring 
B2021 - 

2022

Endring 
B2021 - 

2025
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Tabell 16 Endring i arbeidsproduktivitet fra foregående år per helseforetak og samlet (i prosent). 
 
 
Tabell 17 viser resultatutvikling i perioden slik det legges opp til i innspillene fra 
helseforetakene. Tabell 18 viser utviklingen i resultatgrad for de enkelte helseforetak og 
foretaksgruppen samlet. Tabell 19 viser driftsresultatgrad før avskrivninger. 
 

Tabell 17 Resultatutvikling i millioner kroner (korrigert for salg) angitt med faktisk resultat i perioden 2018–2020, 
budsjett for 2021 og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2022–2025. 
 
 
 

2022 2023 2024 2025

Akershus universitetssykehus HF 3,3 % 2,3 % -9,6 % 12,8 % 2,4 % 0,9 % 0,9 % 0,9 %
Oslo universitetssykehus HF -1,4 % 2,0 % -7,1 % 8,7 % 0,8 % 1,2 % 1,4 % 1,3 %
Sunnaas sykehus HF 1,8 % 1,7 % -20,3 % 24,9 % 1,6 % 1,1 % 1,3 % 1,1 %
Sykehuset i  Vestfold HF 1,2 % 3,1 % -7,6 % 9,8 % 5,8 % 3,1 % 2,5 % 2,0 %
Sykehuset Innlandet HF -1,3 % 3,3 % -10,8 % 13,5 % 2,1 % 1,0 % 1,0 % 1,0 %
Sykehuset Telemark HF 5,3 % 1,6 % -9,1 % 14,1 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 1,3 %
Sykehuset Østfold HF 5,9 % 5,4 % -7,4 % 10,7 % 1,3 % 1,0 % 0,9 % 1,1 %
Sørlandet sykehus HF 0,3 % 1,7 % -11,5 % 12,3 % 0,1 % 1,7 % 1,9 % 2,1 %
Vestre Viken HF 1,7 % 3,8 % -12,7 % 12,3 % 1,6 % 0,5 % 0,0 % -0,4 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 0,9 % 2,8 % -9,2 % 11,2 % 1,5 % 1,2 % 1,1 % 1,1 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 
uten OUS og SUN

1,9 % 3,1 % -10,1 % 12,2 % 2,0 % 1,2 % 1,0 % 1,0 %

Økonomisk langtidsplan
Endring i  produktivitet 2018 2019 2020 B2021

2022 2023 2024 2025

Akershus universitetssykehus HF 216            315            417            175            150            250            300            350            -14,3 % 100,0 %
Oslo universitetssykehus HF 377            300            387            350            462            549            494            593            32,0 % 69,4 %
Sunnaas sykehus HF 27              6                 21              9                 7                 7                 7                 -2               -22,2 % -117,8 %
Sykehusapotekene HF 10              19              8                 8                 1                 0                 11              12              -93,1 % 55,1 %
Sykehuspartner HF -203          -78             100            100            100            100            85              85              0,0 % -15,0 %
Sykehuset i  Vestfold HF 115            132            224            0                 -0               35              40              50                
Sykehuset Innlandet HF -69             52              40              25              40              80              120            153            60,0 % 512,0 %
Sykehuset Telemark HF -1               44              42              50              60              85              95              100            20,0 % 100,0 %
Sykehuset Østfold HF -236          -131          -2               -0               20              27              67              115              
Sørlandet sykehus HF 43              44              187            60              80              80              100            120            33,3 % 100,0 %
Vestre Viken HF 238            279            264            244            234            275            249            51              -4,1 % -79,3 %
Helse Sør-Øst RHF 1 186         902            863            200            200            200            200            200            0,0 % 0,0 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 1 703         1 884         2 553         1 221         1 354         1 688         1 769         1 827         10,9 % 49,6 %

Økonomisk langtidsplan Endring 
B2021 - 

2022

Endring 
B2021 - 

2025

Resultatutvikling 2018 2019 2020 B2021
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Tabell 18 Resultatgrad per år for helseforetakene (korrigert for salg) angitt med faktiske prosent i 2018 til 2020, 
budsjett for 2021 og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2022–2025. 
 

Tabell 19 Driftsresultatgrad før avskrivninger angitt med faktisk prosent i 2018 til 2020, budsjett for 2021 og innspill 
til økonomisk langtidsplan for årene 2022–2025. 
 
Tilstandsgrad for bygg i 2020 er beskrevet i figur 13. Gjennomsnittet er 1,61. Kilde: 
Tilstandsrapport 2020, Multiconsult.   
 
 
 

2022 2023 2024 2025

Akershus universitetssykehus HF 2,4 % 3,0 % 3,8 % 1,5 % 1,3 % 2,1 % 2,5 % 2,8 %
Oslo universitetssykehus HF 1,6 % 1,2 % 1,5 % 1,3 % 1,7 % 2,0 % 1,8 % 2,1 %
Sunnaas sykehus HF 4,8 % 0,9 % 3,5 % 1,4 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % -0,2 %
Sykehusapotekene HF 0,3 % 0,5 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,3 %
Sykehuset i  Vestfold HF 2,3 % 2,5 % 4,1 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,7 % 0,8 %
Sykehuset Innlandet HF -0,8 % 0,6 % 0,5 % 0,3 % 0,5 % 0,9 % 1,4 % 1,7 %
Sykehuset Telemark HF 0,0 % 1,1 % 1,0 % 1,2 % 1,4 % 2,0 % 2,2 % 2,3 %
Sykehuset Østfold HF -3,9 % -1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,4 % 0,9 % 1,5 %
Sykehuspartner HF -4,7 % -1,7 % 1,9 % 1,8 % 2,0 % 2,0 % 1,7 % 1,6 %
Sørlandet sykehus HF 0,7 % 0,6 % 2,7 % 0,8 % 1,1 % 1,0 % 1,3 % 1,5 %
Vestre Viken HF 2,7 % 2,8 % 2,6 % 2,3 % 2,2 % 2,5 % 2,3 % 0,4 %
Helse Sør-Øst RHF 9,4 % 7,1 % 6,4 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 2,1 % 2,2 % 2,9 % 1,3 % 1,4 % 1,7 % 1,8 % 1,8 %
Ny resultatgrad inkl "buffer" RHFet 1,7 % 2,0 % 2,4 % 2,4 % 2,4 %

Økonomisk langtidsplan
Resultatgrad 2018 2019 2020 B2021

2022 2023 2024 2025
Akershus universitetssykehus HF 5,5 % 5,3 % 6,0 % 3,8 % 4,2 % 4,9 % 5,3 % 5,9 %
Oslo universitetssykehus HF 4,2 % 3,3 % 4,3 % 3,8 % 4,9 % 5,3 % 6,0 % 6,4 %
Sunnaas sykehus HF 6,3 % 1,7 % 5,1 % 2,8 % 4,1 % 4,5 % 4,8 % 5,1 %
Sykehusapotekene HF 0,6 % 0,8 % -0,8 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 1,4 % 1,6 %
Sykehuspartner HF 23,9 % 25,4 % 27,1 % 26,1 % 31,9 % 34,7 % 36,4 % 37,8 %
Sykehuset i  Vestfold HF 3,9 % 4,2 % 5,8 % 2,8 % 4,9 % 5,4 % 5,4 % 5,5 %
Sykehuset Innlandet HF 1,5 % 3,0 % 2,5 % 2,4 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,5 %
Sykehuset Telemark HF 1,3 % 2,3 % 2,7 % 2,8 % 3,5 % 4,2 % 4,3 % 5,2 %
Sykehuset Østfold HF 2,8 % 4,3 % 5,8 % 5,3 % 5,6 % 5,9 % 6,4 % 6,7 %
Sørlandet sykehus HF 1,7 % 1,0 % 3,5 % 2,0 % 3,2 % 3,6 % 3,9 % 4,1 %
Vestre Viken HF 5,0 % 5,1 % 4,7 % 4,6 % 4,9 % 5,2 % 5,0 % 3,5 %
Helse Sør-Øst RHF 9,1 % 5,9 % 5,9 % 0,8 % 1,1 % 0,8 % 1,0 % 0,7 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 6,0 % 5,8 % 6,7 % 4,8 % 5,8 % 6,2 % 6,7 % 6,9 %

Økonomisk langtidsplan
Driftsesultatgrad før avskrivninger 2018 2019 2020 B2021
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Figur 13 Tilstandsgrad for bygg  i 2020 for helseforetakene. 
 
Beregnet vedlikeholdsetterslep på bygg vises i tabell 20. Kilde: Tilstandsrapport 2020, 
Multiconsult. 
 

 
Tabell 1 Beregnet vedlikeholdsetterslep i Helse Sør-Øst Kilde: Multiconsult. 
 

Vurdert areal Samlet behov
Kostnad pr 
BTA

268 240         2 691                10 000           
919 044         14 474              15 700           

27 795           386                    13 900           
182 656         1 027                5 600             
305 609         2 493                8 200             
162 299         1 674                10 300           
151 115         927                    6 100             
240 043         3 272                13 600           
276 842         3 661                13 200           

2 533 643     30 605              12 100           

Oslo universitetssykehus HF

Helseforetak

Akershus universistetssykehus HF

Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF
Totalt

Sunnaas sykehus HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
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