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Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Sykehuspartner HF 21. mars 2018 

 

 

 

SAK NR 022-2018 

 

ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2019-2022  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Styret tar sak om økonomisk langtidsplan 2019 – 2022 til orientering. 

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å oversende forslag til økonomisk 

langtidsplan for Sykehuspartner HF til Helse Sør-Øst RHF innen fristen 18. april 

2018. 

3. Økonomisk langtidsplan for Sykehuspartner HF for 2019-2022 legges frem for styret 

til behandling i påfølgende styremøte 

 

 

 

Skøyen, 14. mars 2018 

 

 

Gro Jære 

administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs innstilling 

I saken gis en oppdatert status på arbeidet med økonomisk langtidsplan (ØLP) for perioden 
2019-2022.  
 
Det innstilles på at styret tar denne saken til orientering, og at administrerende direktør gis 
fullmakt til å oversende foreløpig økonomisk langtidsplan 2019-2022 til Helse Sør-Øst RHF 
innen fristen 18. april 2018, og med behandling i påfølgende styremøte.  
 

 

2. Faktabeskrivelse 

 

2.1 Prosess  

Det vises til orientering til styret i sak 012-2018, møte 7. februar 2018.  Økonomisk 

langtidsplan er rullerende for de neste 4 år, og er styrende for budsjettene som utarbeides i 

perioden. Økonomisk langtidsplan for Sykehuspartner HF skal forankres i og vedtas av 

styret, og skal oversendes Helse Sør-Øst RHF som grunnlag for økonomisk langtidsplan for 

Helse Sør-Øst RHF. 

   

Sykehuspartner HF har i første kvartal 2018 utarbeidet en kostnadsoversikt for økonomisk 

langtidsplan for perioden 2019-2022. Denne er oversendt Helse Sør-Øst RHF.  

Kostnadsoversikten inneholder en framskriving av det totale kostnadsnivået inkludert en 

estimert infrastrukturmodernisering som foretaket planlegger for i perioden.  

Oversikten utgjør grunnlaget for en foreløpig tjenestepris som planlegges distribuert fra 

Sykehuspartner HF til den øvrige foretaksgruppen i løpet av uke 11. Foretaksgruppen er 

avhengige av foreløpige tjenestepriser fra Sykehuspartner HF for å selv kunne planlegge 

sine aktiviteter i perioden.  

 

I henhold til budsjettskriv fra Helse Sør-Øst RHF desember 2017 er frist for oversendelse av 

foretakenes økonomisk langtidsplan til Helse Sør-Øst RHF 18. april 2018.  

Valg av alternativ for modernisering av infrastrukturen vil påvirke økonomisk langtidsplan i 

betydelig grad. Administrasjonen i Sykehuspartner HF vil med bakgrunn i dette arbeide med 

alternative forslag til økonomiske langtidsplan, basert på de forutsetningene som 

tydeliggjøres gjennom alternativutredningene.  

 

Økonomiske langtidsplan 2019-2022 for foretaksgruppen skal vedtas av styret i Helse Sør-

Øst RHF 14. juni 2018. 
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2.2. Foreløpig tjenestepris i økonomiske langtidsplan 2019-2022 

Sykehuspartner HF foreslår en foreløpig tjenestepris basert på økonomisk langtidsplan, 

2018-2021, korrigert og endret for følgende forhold: 

 Prisjustering ift forrige økonomisk langtidsplan med endelige indekssatser oppgitt for 

statsbudsjett 2018 (varer og tjenester øker med 2% og personalkostnader med 3%). 

 Endringer i investeringsramme sammenlignet med økonomisk langtidsplan 2018-

2012 som gjelder for programmet Digital fornying (endringer i 

avskrivningskostnader).  

 For HRØR er det en nedgang i pris for lønns- og trekkoppgaver (LTO), mens 

Økonomi- og logistikk tjenesten øker i omfang basert på utrulling av ERP-tjenesten    

 Sykehuspartner HF har foreslått en økning av tjenestepris knyttet til tiltak for styrket 

informasjonssikkerhet og personvern i henhold til budsjett 2018 og en videreføring av 

tiltak. I tillegg er det tatt høyde for bredding av nye tjenestebehov innen MTU, 

integrasjonstjenester, tjenester og teknologi knyttet til innovasjons- og 

forskningsaktivitet, økt behov innen samhandlingsløsninger og datavarehus. 

 

 

2.3 Modernisering 

I tjenesteprisen vil det være inkludert kostnader for modernisering.  

Det er usikkerhet rundt endelige kostnader til modernisering, men det er lagt inn et anslag 

basert på data fremskaffet gjennom de pågående alternativutredningene. Det legges til 

grunn en videreføring av prinsippet av at deler av infrastrukturmoderniseringen i de første 

årene tas som et underskudd i Sykehuspartner HF.  

 

 

2.4 Effektiviseringer 

Kostnadseffektiviseringer i Sykehuspartner HF er en del av oppdraget for foretaket. I det 

foreslåtte kostnadsoversikten for planperioden er det innarbeidet krav til effektivisering i 

bemanning og avtalekost og dette er fordelt på de ulike virksomhetsområdene.  

 

Sykehuspartner HF arbeider systematisk med at kvaliteten i tjenesteproduksjonen økes, og 

at effektivisering og bedre ressursutnyttelse skal komme helseforetakene til gode. I dette 

ligger at flere tjenester skal ha fallende enhetspriser i perioden, mens andre tjenester vil 

absorbere vekst i ny funksjonalitet / økt tjenestenivå innenfor gjeldende bemanning. 

 

 

3. Administrerende direktørs vurderinger  

Valg av infrastrukturmodernisering vil i vesentlig grad påvirke økonomisk langtidsplan og det 

er krevende å sikre nødvendig forutsigbarhet for helseforetakene inntil beslutningen er fattet.  

Den sterke sammenhengen mellom økonomisk langtidsplan og valg av alternativ for 

infrastrukturmodernisering, gjør at administrerende direktør ikke legger frem en endelig 

økonomisk langtidsplan til dette styremøtet. 

 

Foreløpig tjenestepris til foretakene er baseres på økonomisk langtidsplan 2018-2021 

korrigert for endringer i Digital fornying og nye behov. Administrerende direktør mener det er 

riktig å inkludere nye behov for å skape best mulig forutsigbarhet for helseforetakene. 
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Økonomisk langtidsplan skal underbygge de målene som er satt for Sykehuspartner HF i 

årene fremover, og synliggjøre foretakets utviklingsretning. Målbildet 2020 har siden 2015 

dannet grunnlaget for prioriteringer og forbedringsaktiviteter i Sykehuspartner HF, med fokus 

på området Leveransekraft, sammen med områdene Verdi for kunden og  

Best på Helseteknologi. Økonomisk langtidsplan viser den økonomiske rammen som 

Sykehuspartner HF mener er nødvendig i planperioden for å løse oppdraget. I tillegg til å 

sikre sikker og stabil drift, skal det startes opp en omfattende infrastrukturmodernisering i 

tillegg til en betydelig byggevirksomhet. Det er samtidig en rivende teknologisk utvikling som 

det er viktig at Sykehuspartner HF legger til rette for. 

 

I tider med stor omstilling og endring er det viktig å fortsette fokuset på effektivisering og god 

ressursutnyttelse. Dette er viktig for å redusere kostnadsnivået, og gjennom det frigjøre 

midler til pasientbehandlingen, men dette er også viktig for Sykehuspartner HFs omdømme i 

regionen. 

 

 

 


