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1. Formål 
Vedlegget belyser og utdyper figurer og tabeller i Økonomisk langtidsplan 2023-2026. 
 
2. Utfyllende opplysninger  

2.1 Helseforetakenes innspill: drift, aktivitet, bemanning og resultat 

Aktivitet 

Helseforetakene og sykehusenes innspill for somatikk vises i tabell 1,  innspill for psykisk 
helsevern voksne (VOP), psykisk helsevern barn og unge (BUP) og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) gjengis i tabell 2, tabell 3 og tabell 4. Tabell 5 og tabell 6 fokuserer på 
antall pasientkontakter.  
 

 
Tabell 1 ISF-poeng somatikk inklusive legemidler (sørge-for-ansvaret) angitt som faktisk aktivitet i 2019-2021, budsjett 
for 2022 og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2023–2026. Innspill for 2023 og 2026 er sammenliknet med ISF-
poeng for budsjett 2022 

 
Tabell 2 ISF-poeng psykisk helsevern voksne (VOP) angitt som faktisk aktivitet i 2019-2021, budsjett for 2022 og innspill 
til økonomisk langtidsplan for årene 2023–2026. Innspill for 2023 og 2026 er sammenliknet med ISF-poeng for budsjett 
2022 
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Tabell 3 ISF-poeng psykisk helsevern barn og unge (BUP) angitt som faktisk aktivitet i 2019-2021, budsjett for 2022 og 
innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2023–2026. Innspill for 2023 og 2026 er sammenliknet med ISF-poeng for 
budsjett 2022 

 

 
Tabell 4 ISF-poeng tverrfaglig spesialisert rusbehandling angitt som faktisk aktivitet i 2019-2021, budsjett for 2022 og 
innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2023–2026. Innspill for 2023 og 2026 er sammenliknet med ISF-poeng for 
budsjett 2022 

 

 
Tabell 5 Pasientkontakter somatikk, angitt som faktisk aktivitet i 2021, budsjett for 2022 og innspill til økonomisk 
langtidsplan for årene 2023–2026. Innspill for 2023 og 2026 er sammenliknet med faktisk 2021 og budsjett 2022 
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Tabell 6 Pasientkontakter alle tjenesteområder, angitt som faktisk aktivitet i 2021, budsjett for 2022 og innspill til 
økonomisk langtidsplan for årene 2023–2026. Innspill for 2023 og 2026 er sammenliknet med faktisk 2021 og budsjett 
2022 

 
 

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Helseforetakenes innspill til vekst i poliklinisk aktivitet for alle tjenesteområder fremgår av 
tabell 7 og  figur 1. Tabell 8 og tabell 9 viser vekst for hvert enkelt helseforetak og private 
ideelle sykehus med opptaksområde.  
 

 
Tabell 7 Poliklinisk aktivitet for alle tjenesteområder, inklusive de fem private ideelle sykehusene og Helse Sør-Øst RHFs 
avtaler om kjøp fra private avtaleparter, eksklusive avtalespesialistene.   

 

 
Figur 1 Vekst i antall polikliniske opphold fra budsjett 2021 og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2023 - 2026. 
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Tabell 8 Årlig vekst i antall utskrivninger, liggedøgn og polikliniske opphold fra budsjett (VOP). Nye avtaleinngåelser med 
lavere volum gir nedgang i antall polikliniske opphold i Helse Sør-Øst RHF fra budsjett 2022 til ØLP 2023.  
 
 

 
Tabell 9 Årlig vekst i antall utskrivninger, liggedøgn og polikliniske opphold fra budsjett (BUP).   

 

Bemanning og kompetanseplanlegging 

Månedsverk 
Tabell 10 viser endring i brutto månedsverk for foretaksgruppen samlet og tabell 11 viser 
månedsverk for de ulike helseforetakene og det regionale helseforetaket.  
 

 
Tabell 10 Brutto månedsverk angitt som faktiske månedsverk i 2019 til 2021, budsjett for 2022 og innspill til økonomisk 
langtidsplan for årene 2023–2026. Brutto månedsverk for budsjett 2022 er sammenlignet med innspill for 2023 og for 
2026. 
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Tabell 11 Brutto månedsverk per helseforetak angitt som faktiske månedsverk i 2019 til 2021, budsjett for 2022 og 
innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2023–2026. Brutto månedsverk for budsjett 2022 er sammenlignet med 
innspill for 2023 og for 2026. 

 

Månedsverk per stillingskategori 
Tabell 12 viser månedsverk per stillingskategori i økonomisk langtidsplan 2023–2026.  
 

Tabell 12 Brutto månedsverk per stillingskategori angitt som faktiske månedsverk i 2021, faktisk hittil i år (per mars 
2022) og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2023–2026. Månedsverk hittil i år er sammenlignet med innspill 
for 2023 og for 2026. 
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Månedsverk per tjenesteområde 
Tabell 13 viser at bemanningsutviklingen innen de enkelte tjenesteområdene.  

 
Tabell 13 Bemanningsandel per tjenesteområde i faktisk 2019, 2020 og 2021, budsjett 2022 og i innspill til økonomisk 
langtidsplan for årene 2023—2026. «Annet» stillinger består av administrasjon og personell til personalboliger og 
barnehager.. 

Lønnskostnader 
Tabell 14 viser lønnskostnadenes andel av de samlede driftskostnadene.  
  

 
Tabell 14 Lønns- og driftskostnader i millioner kroner angitt som faktiske kostnader i 2021 (2021-kroner), budsjett for 
2022 og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2023–2026. Kostnader for budsjett 2022 er sammenlignet med 
innspill for 2023 og for 2026.  

 
Figur 2 viser utvikling i kostnader til lønn og innleie. Innspillene viser en stabil bruk av 
innleie i planperioden, men på et lavere nivå enn historiske tall. Helseforetakene har over 
tid arbeidet med tiltak for å redusere innleie.  
 

 
Figur 2 Utvikling i kostnader til lønn eksklusive pensjon og innleie av arbeidskraft i millioner kroner angitt som faktiske 
kostnader i årene 2019–2021, budsjett for 2022 og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2023–2026. Prisjusterte 
kostnader vises som stiplede linjer 

 

Produktivitetsutvikling 

Utvikling i produktivitet har flere aspekter, og i dette avsnittet vises ulike tilnærminger. 
Utviklingen i ISF-produktivitet for somatikk for alle helseforetak med pasientbehandling er 
fremstilt i figur 3 og tabell 15. I vedlegg 2 omtales detaljer per helseforetak. 
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Figur 3 Arbeidsproduktivitet somatikk angitt som faktisk produktivitet i 2021, budsjett for 2022 og innspill til økonomisk 
langtidsplan for årene 2023–2026. 

 

 
Tabell 15 Arbeidsproduktivitet somatikk (ISF-poeng utført i eget helseforetak, ekskl. legemidler) angitt som faktisk 
produktivitet i 2019–2021, budsjett for 2022 og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2023–2026. 

Tabell 16 og tabell 17 viser arbeidsproduktivitetsutviklingen for helseforetakene. Oslo 
universitetssykehus HF har en lav arbeidsproduktivitet sammenholdt med øvrige 
helseforetak. En forklaring er kompleks behandling 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 17 viser utviklingen med og uten disse 
helseforetakene. 
 

 
Tabell 16: Arbeidsproduktivitetsutvikling for de enkelte helseforetak angitt som faktisk produktivitet i 2020 og 2021, 
budsjett for 2022 og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2023–2026. Produktivitet for budsjett 2022 er 
sammenlignet med innspill for 2023 -2026 
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Tabell 17: Endring i arbeidsproduktivitet fra foregående år per helseforetak og samlet (i prosent) 

 
Kostnad per ISF-poeng er et viktig måltall i spesialisthelsetjenesten. Kostnader til 
pasientbehandling sett i forhold til ISF-poeng er et mål på kostnadsnivå, eller produktivitet, 
se Figur 4. 
 

  
Figur 4 Utvikling i kostnad per ISF-poeng, dekomponert i prosentvis endring i kostnader og ISF-poeng, 2015–2019. 

 
Forventet produktivitetsutvikling innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling er målt ved å se på aktivitetsutviklingen samlet. Dagbehandling og 
polikliniske konsultasjoner er omregnet til liggedøgn ved bruk av vekting fra den nasjonale 
inntektsmodellen. I fravær av et pålitelig DRG-system for denne virksomheten er dette en 
måte å uttrykke aktiviteten gjennom en felles størrelse.  
 
Tabell 18 viser at veksten fra budsjett 2021 til 2025 er større for aktivitet enn bemanning, 
og det planlegges dermed med økt produktivitet. 
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Tabell 18: psykisk helsevern - liggedøgn 

 

Utvikling i resultat og driftsresultat (EBITDA) 

Tabell 19 viser resultatutviklingen som er lagt til grunn i årets økonomiske langtidsplan.  
 

 
Tabell 19 Resultatutvikling (korrigert for salgsgevinster og forserte avskrivninger) i millioner kroner angitt med faktisk 
resultat i perioden 2019–2021, budsjett for 2022 og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2023–2026. 

Tabell 20 viser resultatutviklingen for foretaksgruppen, tabell 21 viser resultatgrad og tabell 
22 EBITDA-margin, med sammenligning mot tidligere år. Tabell 23 viser resultatgrad før 
avskrivninger. Utvidet omtale finnes i vedlegg 2. Figur 5 illustrerer utvikling i realisert 
resultat, planlagt resultatutvikling fra tidligere års økonomiske langtidsplaner, og 
økonomisk langtidsplan 2023–2026.  
 

 
Tabell 20 Resultatutvikling for helseforetakene og foretaksgruppen totalt i tusen kroner angitt med faktisk resultat i 
årene 2019–2021, budsjett for 2022 og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2023–2026 
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Tabell 21 Utvikling i resultatgrad for helseforetakene og foretaksgruppen totalt i tusen kroner angitt med faktisk resultat 
i årene 2019–2021, budsjett for 2022 og innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2023–2026 

 

 
Figur 5 Faktisk resultatutvikling for foretaksgruppen og resultatutvikling fra tidligere økonomisk langtidsplaner og 
gjeldende økonomisk langtidsplan 2023–2026. Budsjett 2022 er uten resultatbuffer. 

 

 
Tabell 22 Utvikling i driftsresultatgrad (EBITDA) for helseforetakene og foretaksgruppen totalt i millioner kroner og 
innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2023–2026 og det lange bildet 2023-2034. Fjorårets ØLP 2022-2025 er 
prisjustert med deflator for å korrigere for prisvekst.  

 
 
 

NOK i millioner
ØLP 2022-
2025

ØLP 2023-
2026

Endring fra 
ØLP 2022 til 
ØLP 2023 

Endring fra 
ØLP 2022 til 
ØLP 2023 i %

Endring fra 
ØLP 2022 til 
ØLP 2023 

Endring fra 
ØLP 2022 til 
ØLP 2023 i %

Akershus universitetssykehus HF 8 646               8 251               -395                 -4,6 % -140                 -5,1 %
Oslo universitetssykehus HF 28 092            29 454            1 362               4,8 % -198                 -2,8 %
Sunnaas sykehus HF 405                  446                  42                    10,4 % -12                   -8,9 %
Sykehuset i Vestfold HF 4 377               4 321               -56                   -1,3 % 24                    1,8 %
Sykehuset Innlandet HF 5 750               6 820               1 070               18,6 % -39                   -3,2 %
Sykehuset Telemark HF 2 977               2 582               -395                 -13,3 % -230                 -27,0 %
Sykehuset Østfold HF 6 820               6 266               -554                 -8,1 % 130                  6,5 %
Sørlandet sykehus HF 4 964               4 847               -117                 -2,4 % -75                   -5,9 %
Vestre Viken HF 10 272            11 519            1 247               12,1 % 330                  15,2 %
Delsum 72 303            74 507            2 204               3,0 % -209                 -1,1 %

Sykehuspartner HF 23 527            24 546            1 019               4,3 % 21                    0,3 %
Sykehusapotekene HF 880                  1 434               554                  63,0 % 50                    20,6 %
Helse Sør-Øst RHF 1 232               1 724               492                  39,9 % 164                  39,9 %
Foretaksgruppen 97 942            102 211          4 269               4,4 % 26 0,1 %

Sum av driftsresultat før avskrivninger 2023-2034 per helseforetak justert for gevinst salg og 
utsatt inntekt (alle tall i 2022-kr) 2023-2026 per helseforetak
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Tabell 23: Resultatgrad før avskrivninger angitt med faktisk prosent i 2019 til 2021, budsjett for 2022 og innspill til 
økonomisk langtidsplan for årene 2023–2026 

 

2.2 Helseforetakenes innspill: investeringsnivå i økonomisk langtidsplan  

Regionale prioriteringer for investeringsprosjekter for planperioden 

Regionalt prioriterte investeringer omfatter store byggeprosjekter og  
regionale IKT-satsninger, nasjonalt prioriterte IKT-investeringer og investeringer i 
medisinsk-teknisk utstyr.  
 
Følgende prosjekter er vedtatt planlagt/gjennomført: 

• Vestre Viken HF: Nytt sykehus i Drammen, jf. styresak 017-2019 
• Sørlandet sykehus HF: Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand, jf. styresak 038-

2020  
• Oslo universitetssykehus HF har flere prosjekter i ulike faser basert på målbildet 

som ble godkjent i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF den 24. juni 2016:  
o Nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet, jf. styresak 097-

2019 
o Utviklingen av nye Aker og nye Rikshospitalet, jf. styresak 124-2020 og 

styresak 063-2020 
o Ny sikkerhetspsykiatri ved Oslo universitetssykehus HF, jf. styresak 010-

2022, 068-2021, 010-2018 og 070-2017  
• Oslo universitetssykehus HF: Vedlikeholdsinvesteringer knyttet til lukking av 

tilsynsavvik, jf. styresak 045-2015 
• Sykehuset Telemark HF: Utbygging somatikk Skien inkludert strålebygg, jf. styresak 

132-2020  
• Akershus universitetssykehus HF: Samling av sykehusbasert psykisk helsevern, jf. 

styresak 133-2020 
• Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus HF i nytt bygg for 

livsvitenskap ved Universitetet i Oslo 
• Ny storbylegevakt i Oslo er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo universitetssykehus 

HF og Oslo kommune, jf. styresak 009-2020 og styresak 011-2019 
 
Følgende prosjekter er videreført til konseptfase: 

• Sykehuset Innlandet HF: Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, jf. styresak 058-
2021 

• Sunnaas sykehus HF: Byggetrinn 3, jf. styresak 117-2021 
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• Sørlandet sykehus HF: Akuttbygg Kristiansand, jf. styresak 142-2021 
• Akershus universitetssykehus HF: Kreft- og somatikkbygg, jf. styresak 120-2021 

 
Andre regionalt prioriterte prosjekter: 

• Videreutviklingen av Oslo universitetssykehus HF, etappe 2 (styresak 114-2018). 
• Det er også tatt høyde for bygging av strålesenter på Kalnes for Sykehuset Østfold 

HF, og helseforetaket skal også innarbeide utvidelser for å ivareta somatisk kapasitet 
ved framover (styresak 008-2022). 
 

IKT-investeringer: 
• Sykehuspartner HF: IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst, standardisering 

og IKT-infrastrukturmoderniseringsprogrammet (STIM), jf. styresak 048-2018, 
styresak 077-2017 og styresak 058-2017 samt tertialrapportering jf. sak 023-2022 
Status og rapportering tredje tertial 2021 for programmet STIM og Windows 10-
prosjektet.  

• Regional IKT-prosjektportefølje: Videreføring av regional satsing, hvor omfang 
vurderes på bakgrunn av gjennomføringsstrategi og tilgjengelig likviditet. Omtalt i 
flere styresaker, med tertialvis rapportering, jf. blant annet sak 022-2022 Status og 
rapport regionale IKT-prosjekter per 3. tertial 2021 

 

Investeringer og drift, IKT 

Investeringene på IKT-området kan deles i ulike kategorier: 
• Regionale investeringer  
• Programmet STIM  
• Øvrige investeringer i Sykehuspartner HF  
• Ikke-byggnær IKT som varierer i takt med byggeprosjektene  
• I tillegg kommer årlige driftskostnader innen IKT.  

 
Figur 6 oppsummerer det totale drifts- og investeringsbudsjettet fra faktisk 2021 til 
økonomisk langtidsplan 2023–2026 (2032) fordelt på ulike hovedområder.  
 

 
Figur 6 Utvikling i investeringer og drift innen IKT-område i millioner kroner. 
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Nasjonale og interregionale IKT-tiltak 

Tabell 24 viser bruken av de nasjonale e-helseløsningene, samt videre utvikling av disse, 
målt som årlige kostnader til drift og forvaltning.   
  

 
Tabell 24 - Forventede kostnader til nasjonale og interregionale IKT-tiltak i millioner kroner angitt med kostnader i 
budsjett for 2022, samt innspill til økonomisk langtidsplan for årene 2023-2026 

 

Lokale investeringsprosjekter i helseforetakene 

Figur 7 viser utvikling i investeringsnivå for de regionalt prioriterte prosjektene og 
investeringer som gjennomføres og finansieres lokalt av helseforetakene.  
  

 
Figur 7 Utvikling i felles prioriterte prosjekter og lokale investeringer i økonomisk langtidsplan 2022–2025, samt totalt 
investeringsnivå fra økonomisk langtidsplan 2021–2024 (tall i milliarder kroner). 

 
Figur 8 skiller mellom ekstern finansiering (lån over statsbudsjettet), finansiell leasing (som 
er finansiering fra private aktører) og finansiering internt i Helse Sør-Øst der den regionale 
lånemodellen bidrar med lån og likviditet til helseforetakene ut over helseforetakenes egne 
midler fra positive resultater og gaver/tilskudd.  
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Figur 8 Sammensetning av finansiering i foretaksgruppen i økonomisk langtidsplan (tall i milliarder kroner). 

 
Helseforetakene bidrar med egenfinansiering, herunder likviditet fra egne positive 
resultater, ved finansiering av regionalt prioriterte investeringsprosjekter i eget 
helseforetak. 
 
I enkelte store byggeprosjekter benyttes finansiell leie, og medvirker til økningene i 2023 og 
2026. Dette gjelder prosjekter ved Oslo universitetssykehus HF der det er valgt en 
samarbeidsmodell med andre aktører (Storbylegevakten i 2023, samarbeid med Oslo 
kommune, og Livsvitenskapsbygget i 2026, samarbeid med Kunnskapsdepartementet).  
 

Behov for mellomfinansiering 
Helseforetakenes behov for mellomfinansiering måles som netto av helseforetakenes 
fordring på det regionale helseforetaket (basisfordring) og bankbeholdning/driftskreditt. 
Dette uttrykker om, og i hvor stor grad, helseforetakene har behov for lån fra morselskapet. 
Mellomfinansiering oppstår enten gjennom den regionale låne-/spare-ordningen 
(basisfordringen) eller gjennom driftskreditt. Mellomfinansieringen er et mål på 
likviditetsbehovet til helseforetaket og påvirkes av drifts-, investerings- og 
finansieringsaktiviteter.  
 
Figur 9 viser mellomfinansieringsbehovet for foretaksgruppen. Flere av helseforetakene har 
i perioden behov for mellomfinansiering. Dette belyses i vedlegg 2.   

Basisfordring/-gjeld er en opparbeidet rettighet/forpliktelse på likviditet som oppstår mellom 
helseforetak og Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med den regionale lånemodellen. Det regionale 
helseforetaket holder tilbake likviditet fra deler av inntektsbevilgningen til helseforetakene. 
Innestående i ordningen godskrives eller belastes renter. Likviditet fra den lånemodellen brukes til 
felles regionalt prioriterte formål som store regionale byggeprosjekt, eller satsning på IKT. Det enkelte 
helseforetak får tilgang til basisfordringen i forbindelse med finansiering av byggeprosjekter. 
 
Driftskreditt er et kortsiktig lån fra Helse Sør-Øst RHF som helseforetaket kan benytte seg av til å 
dekke likviditetseffekter av pensjon og finansiere den daglig driften. Driftskreditt er regulert i brev fra 
Helse- og omsorgsdepartementet av 19. desember 2001: Driftskreditt skal kun benyttes i de tilfeller der 
de ordinære inntektene ikke er tilstrekkelig til å dekke de løpende utbetalinger, eller det oppstår 
uforutsette utgifter, og Driftskreditt kan ikke benyttes som finansieringskilde for plassering av 
overskuddslikviditet. 
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Figur 9 Mellomfinansieringsbehov i foretaksgruppen i økonomisk langtidsplan 2023-2026. 

 

Bygningsmessig vedlikehold og vedlikeholdsinvesteringer 

Tabell 25 viser helseforetakenes anslag for planlagte vedlikehold for årene 2022–2025.  
 

  
Tabell 25 Helseforetakenes planlagte vedlikehold og utskifting pr kvadratmeter, jf NS3454. Kilde: ØLP 2023-2026. 

Tilstandsgrad for bygg i 2020 er beskrevet i figur 10. Gjennomsnittet er 1,61. Kilde: 
Tilstandsrapport 2020, Multiconsult.   
 

 

Figur 10 Tilstandsgrad for bygg  i 2020 for helseforetakene. 

 
 

B2022 2023 2024 2025 2026
Akershus universitetssykehus HF 394 590 608 626 667
Oslo universitetssykehus HF 187 240 241 305 336
Sunnaas sykehus HF 488 488 488 488 488
Sykehuset i  Vestfold HF 352 341 341 341 341
Sykehuset Innlandet HF 186 181 320 336 352
Sykehuset Telemark HF 163 352 352 211 211
Sykehuset Østfold HF 354 354 354 354 354
Sørlandet sykehus HF 445 447 355 378 378
Vestre Viken HF 830 853 876 899 924
Vektet gjennomsnitt ekskl OUS HF 364 416 435 432 444
Krav til gjennomsnittlig minimumsnivå 350 350 350 350 350
Vektet gjennomsnitt i Helse Sør-Øst 296 349 361 383 403

Helseforetak Vedlikehold og utskifting kr/kvm per år
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Beregnet vedlikeholdsetterslep på bygg vises i Tabell 26.  
 

 
Tabell 26: Beregnet vedlikeholdsetterslep i Helse Sør-Øst. Kilde: Tilstandsrapport 2020, Multiconsult. 

 

Medisinsk-teknisk utstyr 

Tabell 27 viser gjennomsnittsalder på medisinsk-teknisk utstyr per helseforetak i 
foretaksgruppen.  
 

 
Tabell 27 Anskaffelseskostnad pr 01.01.2022 og gjennomsnittsnittalder (år) for medisinsk-teknisk utstyr per inngangen 
til det aktuelle år. 

Helseforetakene oppgir også aldersfordeling, vurdert opp mot internasjonalt anerkjent 
anbefaling for aldersfordeling (figur 11). COCIR (European Coordination Committee of the 
Radiological Electro medical and Healthcare IT Industry) anbefaler en fordeling av 
medisinsk-teknisk utstyr der 60 prosent av utstyret er under fem år gammelt, 30 prosent er 
mellom seks og ti år gammelt, og ti prosent er eldre enn ti år.  
 
 

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

Gjennomsnittsalder medisinsk teknisk utstyr
Anskaffelses-
kostnad 2020 2021 2022 Endring

Akershus universitetssykehus HF 1 109 789    8,2          7,7          8,1          -0,1 år
Oslo universitetssykehus HF 4 129 840    9,3          8,9          9,2          -0,1 år
Sunnaas sykehus HF 20 936         8,5          7,7          7,9          -1,9 år
Sykehuset i Vestfold HF 541 240       8,5          8,3          7,6          -0,9 år
Sykehuset Innlandet HF 1 378 384    9,3          8,5          8,4          -0,7 år
Sykehuset Telemark HF 579 397       8,5          6,4          6,6          -0,9 år
Sykehuset Østfold HF 1 036 154    10,3        9,4          9,6          1,2 år
Sørlandet sykehus HF 932 913       5,3          6,0          6,5          -0,6 år
Vestre Viken HF 1 196 940    6,9          6,7          6,8          -0,1 år
Vektet gjennomsnitt HSØ 10 925 595  8,6          8,1          8,4          -0,2 år
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Figur 11  Aldersfordelt medisinsk teknisk utstyr pr 01.01.2021 for helseforetak i Helse Sør-Øst  

 

2.3 Økonomisk handlingsrom - foretaksgruppen: bæreevne, likviditet og risiko  

Økonomisk bæreevne for foretaksgruppen - bærekraft og buffere 

Figur 12 viser likviditetsutviklingen hvis resultat- og investeringsbuffere ikke anvendes og 
effekten av innarbeidelse av økt nedbetalingstid for nye lån, samt tilgjengelig likviditet 
dersom nedbetalingstiden på lån strekkes til 33 år mot gjennomsnittlig 25 år.  
 

 

Figur 12 Utvikling i resultat og likviditetsbeholdning for foretaksgruppen i økonomisk langtidsplan 2023–2026, med og 
uten anvendelse av buffere og økt nedbetalingstid (tall i millioner kroner). 
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