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Parter: 
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***   
Helse Sør-Øst RHF viser til at KTV har bedt om drøftingsmøte i e-post 20.04.2022 med hjemmel i HA 
§ 42.  
 
Fremsatt drøftingstema - Krav om drøftinger om:  

• Styresak 068-2022 Økonomisk langtidsplan 2023–2026 
• Styresak 071-2022 Tertialrapport T1 2022 regionale byggeprosjekter  
• Styresak 072-2022 Fordeling bevilgninger rev. nasj.budsjett 2022 og tilskudd 

pandemirelaterte utgifter  
 
Fremlegg fra konserntillitsvalgte; Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN: 
 
 

• Ad 068-2022 Økonomisk langtidsplan 2023–2026  
 
 

I saken stilles det krav til betydelig aktivitetsvekst i perioden. Antall ISF-poeng innen sørge-for-
ansvaret forutsettes økt med 5,1 til 6,8 prosent (Tabell 1-4), og antallet pasientkontakter skal 
tilvarende økes med mellom 5,8 og 6,5 prosent (Tabell 5 og 6). Antall månedsverk forutsettes 
marginalt økt, med samlet 0,2 prosent i perioden (Tabell 10 budsjett 2022 – 2026). I årene forut for 
pandemien har Rhfet tilbakeholdt en økende andel av bevilgningene for å bygge opp en sentral 
buffer. Dette har trolig medvirket til målt produktivitetsvekst i foretaksgruppen. Etter KTV/KVOs 
syn er det ikke sannsynlig at dette kan videreføres i årene som kommer. KTV/KVO vil videre 
bemerke at forutsetningene for innspillene til ØLP har vært investeringer som ikke ser ut til 
å la seg realisere i perioden, jfr innspill til aktivitetsvekst i Sunnaas helseforetak.  

Etter KTV/KVOs erfaringer er det ikke realistisk eller forsvarlig å legge til grunn at 
pasientbehandlingen i sykehusene skal gjennomgå driftseffektivisering i det omfang som følger av 
forutsetningene i planforslaget. Sannsynligvis vil aktivitetsvekst måtte følges av bemanningsvekst 
av om lag samme størrelse. Det vil innebære at resultat i foretakene vil bli vesentlig svakere enn 
forutsatt i planen, og at det økonomiske handlingsrommet vil bli mindre enn forutsatt. 

KTV/KVO er bekymret for at det planlegges med et for høyt investeringsnivå i perioden, og at det 
stilles for høye krav til driftseffektivisering i tjenestene. KTV/KVO støtter merknaden om å 
prioritere investeringer som gir økt kapasitet.  

  



 
• Ad Styresak 071-2022 Tertialrapport T1 2022 regionale byggeprosjekter 

 
Riskomatrisen for de ulike regionale byggeprosjektene viser overordnet sett at prosjektene er i rute 
og prosjektene merkes som grønne. Prosjektporteføljen fremstår derfor som relativt uproblematisk. 
 
Der hvor KTVKVO har mer inngående kunnskap om prosjektene, er forståelsen at dette ikke er i 
overenstemmelse med opplevd risiko i prosjektene. Det meldes tilbake til KTV/KVO om 
manglende medvirkning, bekymringer med tanke på realisme i kuttlister, knappe arealer og 
urealistiske krav til effektivisering for å komme i mål med prosjektene. KTV/KVO er bekymret for 
risikovurderingen er så overordnet at viktig styringsinformasjon ikke løftes til styret. 
 
 
 
 
• Ad Styresak 072-2022 Fordeling bevilgninger rev. nasj.budsjett 2022 og tilskudd 

pandemirelaterte utgifter 
 

På bakgrunn av sin beste vurdering har helseforetakene og private ideelle sykehus meldt inn 
mindreinntekter og merkostnader forbundet med pandemien. 
 
Styresaken fremstiller imidlertid ikke i hvilken grad pandemien har truffet de ulike delene av driften. 
KTV ber om at det fremlegges en oversikt over den prosentvise innrapporterte effekten i henholdsvis 
somatikk og psykisk helsevern. Videre mener KTV at det må uttrykkes en klar forventning om at 
tildelte midler fordeles forholdsmessig mellom somatikk og psykisk helsevern i tråd med signaler gitt 
av eier ved tildeling.  
 
 

Helse Sør-Øst RHF bemerker:       

• Ad 068-2022 Økonomisk langtidsplan 2023–2026  
 
Veksten i ISF-poeng er delvis påvirket av budsjetteringen i Helse Sør-Øst RHF, hvor det er 
innarbeidet vekst knyttet til nye behandlingsavtaler for kirurgi, samt helse og arbeid rehabilitering fra 
2023. Dette utgjør ca. 0,2%-poeng, slik at sammenlignbar vekst i foretaksgruppen korrigert for dette 
forholdet er 4,9%.  
 
Produktivitetsveksten i somatikk er lavere enn tidligere planer. Arbeidsproduktivitet målt som ISF-
produktivitet viser forholdet mellom aktivitet (ISF-poeng) og ressursbruk (antall brutto somatiske 
månedsverk). ISF-poengene omfatter behandling av alle pasienter, herunder pasienter fra andre 
helseregioner (gjestepasienter). Det er budsjettert med en årlig produktivitetsvekst på mellom 1,0% og 
1,4% i årene 2023-2026 målt mot budsjett for 2022, mens den er på 0,5% årlig etter 2027. Dette er 
også lavere enn tidligere års oppnådde produktivitetsvekst. Helseforetakene påpeker i sine innspill til 
økonomisk langtidsplan at det er potensial for bedre kapasitets- og ressursutnyttelse og mer effektive 
pasientforløp. Begge deler vil bidra til å nå resultatmålene, og produktivitetsveksten vurderes av 
helseforetakene som realistisk. 
 
I helseforetakene legges det ned et omfattende arbeid for å planlegge og utføre arbeidsoppgaver på en 
hensiktsmessig måte. Økt produktivitet oppnås ved å bruke moderne verktøy - utstyr, IKT og mer 
funksjonelle bygninger. Det er ikke en motsetning i å øke produktiviteten når behovene i samfunnet 
endrer seg, heller tvert imot. Ved å ta i bruk moderne verktøy blir det mulig å gjennomføre oppgavene 
som kreves for å møte aktivitetsvekst, også uten at arbeidspresset blir urimelig høyt.  



 
Investeringsnivået de kommende årene er høyt, og dette er noe administrerende direktør arbeider tett 
med å håndtere risikoen ved. Det er etablert en forsterket oppfølging gjennom et eget innsatsteam som 
skal gå gjennom investeringsprosjektene i ytterligere detalj, og styresaken diskuterer aktuelle tiltak. 
 
      
 

• Ad Styresak 071-2022 Tertialrapport T1 2022 regionale byggeprosjekter 
 
Styresak 071-2022 Tertialrapport T1 2022 for regionale byggeprosjekter baserer seg på 
tertialrapporter fra de ulike prosjektstyrene. Informasjon fra prosjektrapportene sammenstilles i Helse 
Sør-Øst RHF sin styresak for tertialrapport for regionale byggeprosjekter. Rapporten blir derfor en 
overordnet fremstilling av status for det enkelte prosjekt og porteføljen, og tabellen med trafikklysene 
er ment å gi en enkel oversikt over særskilte risikoforhold, med tilhørende tiltak. Rapporten for første 
tertial 2022 viser i tillegg til saken 070-2022 Regionale byggeprosjekter – markedsrisiko og 
risikoreduserende tiltak, som omhandler risikoanalyse utført av Prognosesenteret og Metier OEC. 
 
Det utføres samhandlingsprosesser i alle de regionalt prioriterte prosjektene etter rammeverk 
utarbeidet av Sykehusbygg HF. Interne medvirkningsprosesser ivaretas av helseforetaket som skal ta 
nytt bygg i bruk. I hovedtrekk går disse prosessene godt. I de prosjektene hvor det ikke er tilfellet skal 
dette behandles av prosjektet, og eventuelt rapporteres til prosjektstyret eller styringsgruppen. Dersom 
dette forholdet ikke løses i prosjektsstyret, bør dette rapporteres i tertialrapportene, eller på annen måte 
til prosjekteier. For Nye Aker og Nye Rikshospitalet har det via samarbeidsmøtet og i prosjektstyret 
kommet innspill på at samhandlings- og medvirkningsprosessene i forprosjektet til tider er krevende. 
Det jobbes kontinuerlig for å videreutvikle dette.    
 
Å bygge nye sykehusarealer er kostbart, og optimaliseringer av arealbruk er en kontinuerlig prosess i 
alle prosjekter. Tilsvarende skal mulighetsrommet for kutt utforskes, og det er krav om at kuttliste skal 
foreligge som del av forprosjektet jamfør Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. 
For Nytt proton- og klinikkbygg Radiumhospitalet er det identifisert mulige kutt som representerer 
kostnadsoptimaliseringer, men også kutt som kan medføre redusert funksjonalitet. Kuttlistene kan bli 
utdaterte i gjennomføringsfasen fordi prosjektet har kommet for langt i utbyggingen til at de kan 
realiseres. Dersom foreslåtte tiltak innebærer vesentlige premissendringer, skal disse forelegges 
prosjekteier. 
 
Helse Sør-Øst RHF opplever at tillitsvalgte er godt representert i styringsgrupper og prosjektstyrer i de 
ulike prosjektene, og oppfordrer også til å bruke disse posisjonene til å fremme synspunkter knyttet til 
forholdene beskrevet over. 
 
 

• Styresak 072-2022 Fordeling bevilgninger rev. nasj.budsjett 2022 og tilskudd 
pandemirelaterte utgifter  

 
Helse- og omsorgsdepartementet har bevilget tilskudd til Helse Sør-Øst RHF for å dekke økte utgifter 
som følge av pandemisituasjonen første halvår 2022. Bevilgningen er en kompensasjon for 
pandemirelaterte utgifter, og Helse- og omsorgsdepartementet har ikke gitt Helse Sør-Øst RHF særlige 
føringer om prioritering av disse midlene mellom tjenesteområdene. Helse- og omsorgsdepartementets 
oppfølging av Stortingets behandling av Prop. 51 S (2021-2022) til Helse Sør-Øst RHF fremgår av 
vedlegg til styresak 021-2022 Fordeling av bevilgning til økte pandemirelaterte utgifter ved 
koronapandemien i 2022 og nye utdanningsstillinger for spesialsykepleiere. 
 
I tråd med bevilgningens intensjon er bevilgningen fordelt mellom helseforetak og sykehus etter 
innrapporterte mindreinntekter og merkostnader ved koronapandemien. Rapporteringen er basert på  
  



 
helseforetakene og sykehusene sin beste vurdering av de økonomiske konsekvensene av 
koronapandemien. Rapporteringen skal omfatte de samlede effektene for helseforetak og sykehus. Det 
er ikke bedt om spesifikasjon av økonomiske konsekvenser per tjenesteområde. 
 
For øvrig gjelder kravet til å styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i tråd 
med oppdragsdokumentet for 2022.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*** 
Hamar 22.06.2022 
 
 
 
.....................………………………                ……………………………………………. 
Helse Sør-Øst RHF     KTV for Unio 
 
 
 
 
………………………………………    …………………………………………….. 
KTV for LO      KTV for Akademikerne 
 
 
 
………………………………………….  ……………………………………………… 
KTV for YS      KTV for SAN   
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