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Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Sykehuspartner HF 2. mai 2018 

 

 

 

SAK NR 032-2018 

 

 

ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2019-2022 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Styret vedtar innspill til økonomisk langtidsplan 2019 – 2022. 

2. Styret gir administrerende direktør sammen med styreleder fullmakt til å oppdatere 

økonomisk langtidsplan som følge av dialog med eier frem mot behandling av 

økonomisk langtidsplan for Helse Sør-Øst RHF i styret i Helse Sør-Øst RHF 14. juni 

2018.  

 

 

 

Skøyen, 25. april 2018 

 

 

Gro Jære 

administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger  

Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar innspill til økonomisk langtidsplan (ØLP) 

2019-2022. Innspillet i form av et ØLP-notat følger vedlagt saken. I prosessen med 

Økonomisk langtidsplan er det lagt opp til dialog i løpet av april med Helse Sør-Øst RHF, og 

det tas forbehold om endringer på basis av denne dialogen. 

 

Tallene i økonomisk langtidsplan 2019-2022 og dette saksfremlegget bygger på innspill 

mottatt frem til 18. april 2018 beskrevet i forutsetninger under.  

 

 

2. Bakgrunn og forutsetninger  

Styret ble orientert om arbeid rundt økonomisk langtidsplan 2018-2021 i hhv styremøter 7. 
februar og 21. mars 2018. Med bakgrunn i tidslinje fastsatt av Helse Sør-Øst RHF, skal 
Sykehuspartner HF levere endelige innspill senest 19. april. Dette i henhold til notat fra 
Helse Sør-Øst RHF av 9. mars; «Økonomisk langtidsplan 2019-2022. Budsjett 2018 -Skriv 
nr. 3 – forutsetninger og inntektsrammer».  
 
Foreløpige tjenestepriser ble behandlet i direktørmøtet i Helse Sør-Øst RHF 22. mars 2018. 
I dette møtet ble det vedtatt at kostnadsøkningen som var opprinnelig foreslått for 2019 
reduseres ved at det ikke legges opp til nye tjenester fra Sykehuspartner HF (24 MNOK) og 
ved at Sykehuspartner HF tillates et økt underskudd på 25 MNOK kroner i 2019. Disse 
endringene ble deretter inkludert i den økonomiske langtidsplanen. Etter dette møtet ble 
tjenestepriser for planperioden distribuert til foretakene i gruppen 23. mars. Dette for å ha en 
koordinert økonomisk plan for tjenesteprising fra Sykehuspartner HF i foretaksgruppen på 
henholdsvis IKT- og HRØR-området. 
 

Det er tatt følgende forutsetninger i innspill fra Sykehuspartner HF til økonomisk langtidsplan 

2019-2022: 

• Modernisering av infrastruktur: 
• Valg av alternativ for standardisering og modernisering påvirker økonomisk 

langtidsplan i betydelig grad. Alternativene for modernisering har gjennom 
utredningsarbeidet som har foregått siden iMod ble satt i bero i mai 2017 vist 
seg å konvergere mot hverandre i total størrelse for kostnader. Det er 
imidlertid forskjeller i kontantstrøm, hvordan kostnadsstrukturen er bygd opp 
og ikke minst hvordan moderniseringen skal finne sted. Utredningene av de 
alternative gjennomføringsmodellene pågår fortsatt våren 2018.  

• Som basis for tjenestepris er det lagt inn et anslag på et kostnadsnivå basert 
på alternativene slik de foreligger i dag.  

• Det er i arbeidet med økonomisk langtidsplan 2019-2022 diskutert ulike 
tilnærminger til hvordan infrastrukturmoderniseringen skal faktureres ut til 
helseforetakene. I dialog med Helse Sør-Øst RHF er det funnet 
hensiktsmessig å planlegge for at tjenesteprisen skal dekke kostnadsnivået i 
Sykehuspartner HF i planperioden, dvs. at det ikke skal fremføres et 
ytterligere underskudd i perioden. I budsjett 2017 og økonomisk langtidsplan 
for 2018 til 2021 var det planlagt at Sykehuspartner HF skulle ha et totalt 
underskudd på 645 millioner kroner frem mot 2019 som følge av 
infrastrukturmoderniseringen. Dette underskuddet skulle føres tilbake 
gjennom tjenestepris ut over kostnadsnivå fra 2020 til 2025.  

• Det legges opp til at Sykehuspartner HF vil gå med underskudd i 2019 for å dempe 
veksten i IKT- kostnadene for at helseforetakene skal få en jevnere og mer 
forutsigbar kostnadsprofil. Underskuddet dekkes inn med et overskudd i perioden 
2020 – 2022. 
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• Kostnadsbasen for Sykehuspartner HF for perioden er foreløpige tall hvor det er 
vesentlig usikkerhet knyttet til infrastrukturmoderniseringen. 

• Det er tatt høyde for at Sykehuspartner HF fortsatt fakturerer ut 
avskrivningskostnader for gamle IMP prosjekter som sluttføres i regi av 
Sykehuspartner HF. 

• Sykehuspartner HF har beholdt bemanning som var planlagt virksomhetsoverdratt til 
DXC. 

• Driftskostnader til ERP – prosjektet/tjenesten er dekket inn under 
virksomhetsområdet Sykehuspartner HF - HRØR. Tjenesteprisen dekker lisens, 
forvaltning og avskrivningskostnader. Programmets investeringskostnader for øvrig 
dekkes inn gjennom VIS programmet under Digital Fornying.  

• Kostnader til infrastrukturmodernisering og nye tjenester er fordelt ut på alle 
helseforetak, og private sykehus basert på endelige basisfordelingsnøkler 2018. 
Samme fordeling er også benyttet til å fordele ut underskudd/overskudd. 

• ØLP er ikke pris/lønnsjustert i perioden 2019-2022, men er justert til 2018 kroner 
med henholdsvis 3% (personalkostnader) og 2% (øvrige kostnader) for 
sammenligningsgrunnlag  

• Det er ikke tatt høyde for interne Sykehuspartner HF ressurser til drift og forvaltning 
av teknologi i nye sykehus.  En økning av interne drifts- og forvaltningsressurser mot 
prosjekteringstimer for nye sykehusbygninger i regi av Sykehusbygg HF vil medføre 
en økt konsulentinntekt og tilhørende lønns- og personalkostnader. 

• MVA refusjon er innarbeidet i ØLP.  
 
Dette gir følgende langtidsplan for perioden for Sykehuspartner HF: 

 
 

 

Underskuddet i perioden avviker fra kost/nytteanalysen for infrastrukturmoderniseringen som 

ble vedlagt styresak 069/2016 i Helse Sør Øst RHF, ved at det har en profil hvor 

Sykehuspartner HF ikke legger opp til et underskudd samlet sett i perioden 2019-2022.  

 

For øvrig vises det til det tilhørende notat om økonomisk langtidsplan hvor 

problemstillingene drøftes ytterligere. 
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3. Administrerende direktørs vurderinger 

Den økonomiske langtidsplanen er frembrakt med den kjennskap foretaket har i dag til den 

fremtidige inntekts- og kostnadsutviklingen inkludert planer som er lagt frem for henholdsvis 

Digital fornying og Infrastrukturmodernisering.  

 

Valg av moderniseringsalternativ for infrastrukturen er vesentlig for den endelige 

økonomiske langtidsplanen for foretaket og innebærer en risiko i planen. Sykehuspartner HF 

sørger for oppdatering av økonomisk langtidsplan og tjenesteprisene når det er gjort et valg 

av moderniserings- og standardiseringsprogram for infrastruktur.  

 

Økonomisk langtidsplan forutsetter en betydelig kompetansedreining og effektivisering innen 

IKT-området for å imøtekomme behovene i foretaksgruppen.  Krav fra eier som er lagt inn i 

budsjett for 2018 er videreført i planperioden. Dette bidrar til at planen har en høyere 

risikoprofil enn tidligere planer.  

 

Det forventes at det vil komme behov for kompetanse og kapasitet som følge av utviklings- 

og innovasjonsaktiviteter i Helse Sør-Øst RHF. Det er ikke innarbeidet vesentlig økning av 

ansatte for disse områdene. 

 

Innen virksomhetsområdet HRØR er det hentet ut betydelige effektiviseringsgevinster de 

siste årene. Det fortsetter i denne langtidsperioden. 

 

Avskrivningskostnader som følge av Digital Fornying og lokale prosjekter er redusert i 

forhold til forrige ØLP for 2018-2021.  

 

Økonomiske langtidsplan er utarbeidet med den kjennskap foretaket har til den fremtidige 

inntekts- og kostnadsutviklingen. Planen krever en vesentlig og nødvendig omstilling i 

Sykehuspartner HF. Risikoprofilen er høyere enn for tidligere planer, men risikoen vurderes 

som akseptabel basert på de forutsetningene som planen er bygget på.  

Administrerende direktør anbefaler styret å vedta innspill til Økonomiske langtidsplan for 

2019-2022 for Sykehuspartner HF.  

 

 

Vedlegg:  

- Notat ØLP 2019-2022 Sykehuspartner HF, datert 25. april 2018 


