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1. Innledning og bakgrunn  
Helse Vest RHF ba i brev datert 18.12.2014 Helse Stavanger HF om å utarbeide langtidsbudsjett 
for perioden 2016-2020. Helseforetak som har planer om store investeringsprosjekt blir også bedt 
om å lage en egen planperiode på minimum 10 år for å synliggjør de økonomiske og finansielle 
konsekvensene. 

Langtidsbudsjettet i denne perioden er en videreføring av arbeidet som ble gjort i 2014, ref. 
styresak 43/14 B. 

Sykehusutbyggingsprosjektet er innarbeidet i foreliggende langtidsbudsjett og er med på å legge 
premisser for framtidig drift og øvrige investeringer i langtidsbudsjettperioden. 

De hovedtillitsvalgte og vernetjenesten har medvirket gjennom hele prosessen. Det vil bli 
gjennomført formelt drøftingsmøte med de tillitsvalgte 3.6.2015. Videre legges det opp til at 
saken framlegges og behandles i møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 3.6.2015. I tillegg er 
brukerutvalget holdt orientert og gitt anledning til å komme med innspill. Styret vil bli informert i 
styremøtet om eventuelle protokollerte merknader fra disse møtene. 

Alle divisjonene har også vært involvert i arbeidet med langtidsbudsjettet og det har vært 
behandlet i ledergruppen flere ganger.  

2. Forutsetninger for langtidsbudsjettet 
 

2.1 Økonomiske forutsetninger  
Helse Vest RHF har i brev gitt noen forutsetninger som skal legges til grunn i utarbeidelse av 
langtidsbudsjettet. 

• Alle tall er uttrykt i 2015-kroneverdi. 
• Faktisk rentekostnad på lån med fastrente i bindingstid. 
• Følgende renteprognose for flytende renter: 

 

• Aktivitetsvekst på 0,8 % frem til 2018, og 0,7 % fra 2018 og utover.  
• Inntektsvekst på aktivitetsbasert inntekt er lagt lik aktivitetsvekst. Annen inntekt f.eks tilskudd er 

lagt med null vekst. 
• Følgende resultatkrav: 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020
Renteprognose 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,5 %

i mill. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Resultatkrav 80           122         149         149         149         149         
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2.2 Plangrunnlaget  
Plangrunnlaget skal baseres på nåværende opptaksområde og funksjoner i foretaket. Eventuelle 
endringer i rammebetingelsene skal også håndteres når, og dersom, det blir aktuelt i perioden. 

Helse Stavanger arbeider for tiden aktivt med sykehusutbyggingsprosjektet. På grunn av knapp og 
uhensiktsmessig bygningsmasse samt fortsatt sterk befolkningsvekst i opptaksområdet planlegges 
det for en stor utbygging. Administrerende direktør har ved utarbeidelsen av langtidsbudsjettet 
innarbeidet sykehusutbyggingsprosjektet. Det vises til eget kapittel 2.3 nedenfor. 

 

2.2.1 Utvikling i behovet for tjenester 
Spesialisthelsetjenesten vil i framtiden være i endring og pasientbehandlingen vil endres i takt med 
den medisinske og teknologiske utviklingen. Kontinuerlig utvikling og kvalitetssikring av 
pasientforløpene blir nødvendig for å møte morgendagens krav til både ressursbruk, 
arealutnyttelse og kostnadsnivå for spesialisthelsetjenestene Utviklingen med vridning i 
pasientbehandlingen fra døgn til dag og poliklinisk behandling forventes å fortsette. Liggetiden 
for de som fortsatt må innlegges forventes å bli kortere, noe foretaket arbeider aktivt for å 
realisere og helseforetaket må legge til rette for å behandle flere pasienter innenfor det antall 
senger som er til disposisjon. 

Befolkning vil bestå av en større andel eldre, som vil føre til at sykdommer relatert til aldring vil 
øke. Nasjonale trender tilsier at psykiske plager, kreft, lungesykdommer og livsstilssykdommer vil 
ha sterkest vekst i de kommende år. Videre vil utfordringene innen rus og tverrfaglig spesialisert 
behandling (TSB) være økende. 

Pasientene vil flyttes raskere tilbake til primærhelsetjenesten for videre oppfølging og behandling. 

Øyeblikkelig hjelp-senger er i ferd med å etableres i kommunene. I tråd med intensjonene i 
Samhandlingsreformen vil spesialisthelsetjenesten kun behandle de pasientene som har behov for 
spesialisthelsetjenester, og de som kan få et like godt eller bedre til i kommunene vil behandles i 
kommunene. 

 Med basis i SSB sin framskriving (middels nasjonal vekst) av befolkningsveksten vil en i perioden 
fra 2016 til 2025 få en samlet befolkningsvekst på 11,7 % i Helseregion Vest. Denne veksten er 
ulikt fordelt mellom helseforetakene i regionen, og for Helse Stavanger forventes 
befolkningsveksten fram til 2025 å være ca 14,1 %. Det legges innenfor Helse Vest opptil en 
samlet årlig vekst innenfor spesialisthelsetjenesten i på 0,6 %. Med basis i SSB sin framskriving av 
folketall legges det opp til en noe større årlig vekst i Helse Stavanger sitt opptaksområde på 0,8% 
frem til og med 2017 og 0,7 % på de påfølgende år. Helse Stavanger har de siste årene med 
unntak av 2013 hatt en betydelig aktivitetsvekst. Befolkningen i vårt nedslagsområde har etter 
korreksjon for demografiske forhold, lenge hatt et lavere forbruk av spesialisthelsetjenester enn 
resten av landet, men de siste årene har vist en tendens til at Sør-Rogaland nærmer seg 
landsgjennomsnittet og det er således grunnlag for å legge til grunn en vekst på nivå med 
landsgjennomsnittet i løpet av langtidsperioden. 
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2.2.2 Nasjonale og regionale føringer  
Langtidsbudsjettet er utarbeidet i tråd med nasjonale og regionale føringer. Følgende dokumenter 
er vektlagt: 
 Statsbudsjett for 2015 med sentrale overordnede føringer og viktige satsningsområder. 
 Samhandlingsreformen med Kommunal helse- og omsorgslov, revidert 

spesialisthelsetjenestelov og nye forskrifter gir føringer for omstilling, oppgave- og 
funksjonsfordeling. 

 Nasjonal helse- og omsorgsplan i forhold til oppfølging av samhandlingsreformen. 
 Helse 2020 – Helse Vest sitt overordnede strategi dokument. 
 Årlig melding for Helse Stavanger 2014. 
 Styringsdokument 2015 for Helse Stavanger. 
 Strategiplan for Helse Stavanger HF 2013 – 2017. 

 
Helseforetakets strategiplan bygger på Helse 2020, Samhandlingsreformen, og Nasjonal helse- og 
omsorgsplan.  

Det er i styringsdokumentet for 2015 lagt føring på at det skal være en høyere prosentvis vekst 
innenfor psykiatri og rus, enn innenfor somatikk – «den gylne regel». Dette er en føring som 
Helse Stavanger HF innarbeider i den årlige budsjettprosessen.  

 

2.2.3 Helse 2020, regional handlingsplan  
Hovedmålene i Helse 2020 er videreført i Strategidokument 2013 – 2017 for Helse Stavanger. 
 

• Trygge og nære helsetjenester 
Pasientene skal ha tilgang til diagnostikk og behandling av høy kvalitet som oppfyller krav til 
forsvarlighet, ventetider og effektive behandlingsforløp. Det skal foretas omstrukturering av 
prinsipper for innkalling av pasienter, etablering av diagnosesenter, og bedre kommunikasjon 
med pasientene. Forebygging, rehabilitering og habilitering skal styrkes og forbedres innen den 
spesialiserte komplekse behandlingen. Fordeling av oppgaver og strukturering sammen med 
kommunene skal være i tråd med Samhandlingsreformen og nasjonale retningslinjer. 
Pasientene skal oppleve en sammenhengende helsetjeneste på tvers av enheter og 
behandlingsnivå. 
 
  

• Helhetlig behandling og effektiv ressursbruk 
Helse Stavanger skal gi nære og trygge spesialisthelsetjenester. Det innebærer et 
sammenhengende og koordinert pasientforløp.  Tiltak for god samhandling med kommunene 
skal vektlegges og følges opp. 
 
Endring i sykdomsbilde vil ikke bare ha betydning for behandling, men også for den diagnostiske 
kapasiteten. God kapasitet på billeddiagnostikk er viktig for å stille diagnose tidlig. 
 
Helse Stavanger skal arbeide kontinuerlig for å unngå korridorpasienter i tråd med sentralt 
styringsbudskap og føringer fra regionalt prosjekt –«Tiltak for å redusere bruk av 
korridorplasser».  
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Helse Stavanger HF vil bidra aktivt i arbeidet med samordning og funksjonsdeling i regionen. 

Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet gis høy prioritet og oppfølging av komplikasjonsregistre 
og behandlingsresultater i samarbeid med de andre helseforetakene i Helse Vest vil bli fulgt opp 
og tiltak iverksatt. Forskningsvirksomhet innen de opererende fagene er økende og denne 
satsningen vil bli videreført i perioden. 

 
• Fremtidsrettet kompetanseorganisasjon  

Beskrivelse i Helse 2020 og Strategiplan for Helse Stavanger 2013-2017 ligger til grunn som 
føring. 
 
I perioden vil det til tider oppstå rekrutteringsproblemer for enkelte utvalgte helsefag grupper 
(eks. spesialsykepleiere, bioingeniører, enkelte legespesialister). Det er viktig at foretaket har gode 
planer for hvordan slike utfordringer kan unngås. Viser til kap. 2.2.5 for nærmere omtale. 
 
Forskning er fundert i egen forskningsstrategi og i forskningsgrupper innen definerte fagområder. 
Dette videreføres i perioden. 
 
Innovasjon og utviklingsarbeid er nødvendig for å fornye måten spesialisthelsetjenesten leverer 
tjenester. Dette innebærer også en bedre struktur på prosjektarbeid. Helseforetaket vil satse på 
strukturering av prosjekt-, innovasjon- og utviklingsarbeid, samt gevinstrealisering ved opprettelse 
av egen prosjektenhet. 
 

2.2.4 Hvordan vil helseforetaket møte behovet og følge opp føringene  
Ved utarbeidelsen av Strategiplan for 2013 – 2017 har Helse Stavanger arbeidet mye med 
foretakets utfordringer, mål og strategiske satsingsområder. Satsingsområdene, sammen med 
føringer i Styringsdokumentet og budsjettforutsetninger er presentert nedenfor, sammen med en 
beskrivelse av hvordan foretaket arbeider for håndtere disse. 

Tidlig intervensjon 

God og effektiv behandling forutsetter rask diagnostisering og behandling. Fokus på tidlig 
intervensjon og effektive pasientforløp skal hindre at sykdom/ skade utvikler seg og gi rask 
bedring. Områdene psykose, kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag, akuttmedisin og raskt diagnostikk av 
barn og unge er spesielt satt som satsningsområder. 

For å sikre dette må Helse Stavanger være i forkant i forhold til å ta i bruk nye metoder og 
teknikker i utredning og behandling av pasienter. 

Kreftbehandling 

Helse Stavanger følger opp og viderefører arbeidet med innføring av pakkeforløp for kreft. Det 
er opprettet/utpekt egne kreftkoordinatorer for alle kreftformer.  

Arbeidet med å fjerne flaskehalser i utredning og behandling prioritertes fortsatt høyt for å sikre 
raske og gode pasientforløp. 
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Samhandling 

Målet med samhandlingsreformen er å forebygge mer, behandle tidligere og bidra til en mer 
samordnet og likeverdig helsetjeneste.  

Samhandlingsreformen har i tråd med intensjonene i reformen gitt effekt ved at antall liggedøgn 
for utskrivningsklare pasienter innen somatiske fagfelt er vesentlig redusert. Utviklingen må 
imidlertid følges nøye da det ble registrert en økning høst - 2014.  

Samhandlingsreformen har ikke medført at andel re-innleggelser generelt har økt. Re- innleggelser 
hos kreftpasienter viser imidlertid en økning, noe som i stor grad skyldes ny registreringspraksis.  

Det er fortsatt en del tiltak som er iverksatt eller under planlegging som vil kunne gi effekt de 
kommende årene og må følges tett opp: 

• Innen fagfeltet rus og psykiatri, er det fortsatt ikke innført incentiver i form av betaling 
for utskrivningsklare pasienter. På dette området har tallene for utskrivningsklare 
pasienter holdt seg stabilt høyt over år.  

• Kommunale ø-hjelp (KØH) senger skal bidra til å bedre pasientforløp og å gi tjenester 
nærmere der pasienten bor. Tilbudet blir lovpålagt fra 2016. Effekten av tiltaket er 
foreløpig uklar med tanke på å redusere antall akuttinnleggelser i sykehuset. 
Samhandlingsreformen forutsetter at disse skal avlaste sykehuset, og for å oppnå dette vil 
helseforetaket ha fokus på oppfølgingen. I tråd med dette etableres det flere prosjekter 
for å legge til rette for økt og korrekt bruk av KØH. 

• Helseforetaket må avsette ressurser for å kunne innfri veiledningsplikten/opplæring i tråd 
med samhandlingsavtalene: kompetanseoverføring/undervisning, hospitering, ambulante 
tjenester og desentraliserte poliklinikker, for så vel leger som annet helsepersonell.  

• Praksiskonsulentordningen er evaluert og ordningen fortsetter i henhold til innspill i 
evalueringen. Legekorpset suppleres med leger i 20 % stillingsstørrelser for i større grad å 
kunne delta i prosjekter og forbedringsarbeid i divisjonene.  
 

Kvalitet og pasientsikkerhet  

Pasientsikkerhet 

Det er et mål for pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Vest RHF at helsehjelpen som gis skal være 
bedre og tryggere. Det skal være øket overleving og mindre variasjon mellom helseforetakene i 
resultat av behandlingstilbudene. 

Foretaket skal redusere pasientskader med minst 25 % innen utgangen av 2018, målt ut fra GTT-
undersøkelsen i 2012.    

Arbeidet i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og Pasienttryggleiks-programmet i Helse 
Vest RHF vil følges opp i Helse Stavanger HF og foretaket vil implementere nye tiltaksområder 
etter hvert som disse blir besluttet innført.  
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Smittevern  

Tall fra pasientsikkerhetsprogrammet viser at sykehusinfeksjoner er en av de hyppigste årsaker til 
pasientskader i sykehus. Dette vil få økt oppmerksomhet og sannsynlig også bli en del av 
indikatorene i kvalitetsbasert finansiering.   

Infeksjonsforebyggende arbeid vil få økt fokus for å redusere risiko og forekomst av 
sykehusinfeksjoner. Det samme gjelder tiltak for å hindre økt forekomst av antibiotika resistente 
mikroorganismer.  

Kvalitet og pasientsikkerhet blir også viktige faktorer i planlegging av nytt sykehus. 

Ventetider og effektive pasientforløp 

Det arbeides kontinuerlig med å redusere ventetider, og det gis prioritet til lidelser hvor ventetid 
kan påvirke prognose. Dette innebærer både forbedring av pasientforløp og kommunikasjon – 
med særlig vekt på utredningsfasen. Helseforetaket vil prøve ut nye organisasjonsmodeller for å 
sikre effektiv utredning av pasienter med alvorlige symptomer på en enda bedre måte. Helse 
Stavanger vil fra januar 2016 opprette et «diagnosesenter» for rask og effektiv utredning av 
pasienter med sammensatt symptomer og diagnoser. Diagnostisk senter vil inkludere utredning 
av pasienter med alvorlige symptomer hvor kreft er en av flere mulige differensialdiagnoser. 

Rehabilitering  

Helseforetaket vil i løpet av 2015 ytterligere samordne og styrke rehabiliteringsvirksomhet. Det 
skjer gjennom styrking av faglig samarbeid mellom Rehabilitering ved Lassa og i Egersund ved 
Dalane DMS. Felles faglige retningslinjer og felles pasientforløp, samt vurdering av felles 
organisering er viktige elementer i dette arbeidet. 

Psykiatri og Rus  

Psykiatri og rus skal vokse mere enn somatikk fra 2014 («den gylne regel»). Samtidig skal distrikts 
psykiatriske senter og tilbud til barn og unge prioriteres. Måltall for vekst innen områdene må 
kommuniseres. For å kunne gi et bedre tilpasset tilbud til alle brukere, vil psykiatrisk divisjon i 
samarbeid med kommunene legge om sin drift i forhold til å overføre utskrivningsklare pasienter 
som ligger lenge inne med overføring til kommunale tilbud og fokusere spesielt på de som har 
hyppige innleggelser og således frigjøre kapasitet til et bedre tilpasset tilbud med poliklinisk 
oppfølging (inkludert ettervernspoliklinikk) gjennom prosjektet «på hjemmebane».  

For å møte fremtidens utfordringer er omlegging, modernisering og forskningsbasert kunnskap 
nødvendig. De neste årene vil Psykiatrisk divisjon satse på en styrking av brukernes aktive 
deltakelse i alle ledd i behandlingen. I et samarbeid med kommunene og brukernes organisasjoner 
samt NAV vil en søke å utvide tilbudet som gis på pasientens egen arena, med større mulighet for 
deltakelse i samfunnet og mindre forbruk av døgntjenester. De samlede ressursene skal utnyttes 
bedre slik at flere får raskere og bedre hjelp. Prosjekter innen arbeidsdeltakelse, utdanning og 
boligforhold vil i økende grad bli sentrale i voksenpsykiatrien og rustilbudet. I barne- og 
ungdomspsykiatrien vil det bli en økt satsning på de unge aldersgruppene og deres familier. Det 
skal være et fokus på de aller yngste for å sikre forebygging og hindre økt sykelighet.   
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Det er også en voksende eldre befolkning som kommer til å trenge en økt satsning.  

Helse Stavanger-området har en overrepresentasjon av personer som er dømt til behandling 
innen psykiatrien.  Økt rusmisbruk og voldelighet har vært et problem over en rekke år, og 
tilbudet til personer med alvorlig psykisk sykdom, sterk utagering og kombinasjon med 
rusmisbruk vil kreve en ytterligere satsning, både av hensyn til samfunnssikkerhet og til egne 
medarbeidere og medpasienter.  

 

2.2.5 Personell og kompetanse, medisinsk teknisk utstyr, IKT og annen viktig 
infrastruktur   

 

Personell og kompetanse 

Helse Stavanger HF har med utgangspunkt i dagens situasjon vurdert hvordan behovet for 
personell og kompetanse vil utvikle seg. Foretaket er lokalisert i en region der veksten innen helse 
og omsorg er sterk. Høy befolkningsvekst og en relativt velstående region er viktige årsaker til 
dette. Særlig høy har veksten innen pleie og omsorg vært i sentrale vekstkommuner nær 
Stavanger. Dette bidrar til at konkurransen om nødvendig helsepersonell blir stadig større, 
samtidig som utdanningskapasiteten i regionen i liten grad har økt. 
 
Kartlegginger som foretaket har gjennomført viser at noen av de største 
rekrutteringsutfordringene mest sannsynlig vil bli sykepleiere og spesialsykepleiere. I desember 
2014 var ca. 48 % av spesialsykepleierne i Helse Stavanger HF over 50 år. I framtiden forventes 
det at behandlingene vil bli mer kompliserte og dermed stille større krav til kompetanse og 
erfaring. I årene som kommer vil Helse Stavanger HF derfor ha et økende behov for 
spesialkompetanse. Videre har foretaket tro på at fast ansettelse av LIS-leger fra 1. juli 2015 på 
sikt kan bidra til å bedre rekrutteringen av legespesialister.  
 
Tilgang på personell med riktig kompetanse er en forutsetning for at Helse Stavanger HF nå og i 
fremtiden skal kunne tilby pasienter kvalitativt rett behandling med effektiv bruk av ressurser. 
Tiltak for å sikre tilgang på tilstrekkelig personell og nødvendig kompetanse, har derfor høy 
prioritet i foretaket. Det jobbes med flere ulike tiltak for å rekruttere og beholde personell, og 
disse tiltakene vil kontinuerlig være under evaluering og eventuelt endring i takt med foretakets 
utfordringer. Av tiltak kan nevnes strategisk kompetanseheving, et tett samarbeid med 
utdanningsinstitusjonene, samt etablering av en ressursgruppe som skal koordinere og foreslå 
rekrutteringsfremmende tiltak på tvers av divisjonene i foretaket. Målet er å bli mer proaktive og 
nytenkende når det gjelder rekruttering.  
 
Helse Stavanger HF er opptatt av å optimalisere driften. Oppgavedeling mellom yrkesgrupper er 
et viktig tiltak for å imøtekomme fremtidens behov for personell i spesialisthelsetjenesten. 
Oppgavedeling innebærer å vurdere om arbeidsdelingen mellom ulike faggrupper kan gjøres mer 
optimal. Det er flere enheter i foretaket som allerede har tatt i bruk avansert oppgavedeling. I 
tillegg jobbes det aktivt med oppstart og utrulling av avansert oppgaveplanlegging i forbindelse 
med det regionale prosjektet «Alle møter».  

 

Medisinskfaglig utvikling og MTU 
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Det forventes at PET skanner skal være på plass i 2016. Det er beregnet driftsøkonomiske 
konsekvensene for foretaket ved investeringene som er innarbeidet i langtidsbudsjettet. For 
øvrig er investeringene i MTU utskiftninger av eksisterende utstyr/driftsmidler. Disse 
utskiftningene vil ikke medføre noen driftsøkonomiske konsekvenser utover selve 
investeringen, da kostnader knyttet til varekost, lønn og ADK allerede påløper på eksisterende 
utstyr/driftsmidler.  

 

IKT-prosjekter med stor betydning 

Helse Vest er inne i en periode med store satsninger innenfor IKT-området. De viktigste i det 
nære tidsperspektivet er: 
 
 KULE med elektronisk kurve og legemiddeladministrasjon. 
 DMA, digitalt mediearkiv 
 LIBRA, nye system for rekneskap, innkjøp og logistikk . 
 Alle møter. 
 KAPP (kostnader og aktivitet per pasient) 
 EPJ-løsningen vår skal gjennom en stor oppgradering til en teknologi som DIPS kaller 

Arena.  Dette kan bli et stort prosjekt. 
 
Disse adresserer primært interne forhold og i mindre grad pasientinvolvering. Fokuset på dette vil 
øke, både i forhold til direkte involvering/tilgang til informasjon og til interaksjon med 
pasientene både når de er innlagt og når de er andre steder. Dette vil kreve en del nye løsninger. 
 
Innføringen vil også bli resurskrevende på flere områder: 
 De ansatte som må lære mange nye verktøy og andre arbeidsprosesser. 
 Koordinering og ledelse av innførings- og omstillingsprosjekt. 
 Økonomisk for HF-et i og med at gevinstene kommer først i årene etter de store 

investeringene. 
 Mottaks-organisasjonen i helseforetaket må øke med nye stillinger både til 

oppfølging/innføring av prosjekter og i driftsfasen. 
 
Men det er forventet at disse prosjektene vil gi store forbedringer for ansatte og pasienter, og det 
er beregnet store gevinster knyttet til innføringen av disse nye systemene. KULE vil kunne bidra 
til å redusere feilbehandling/feilmedisinering og liggetid særlig for eldre pasienter med mange 
diagnoser og diffuse lidelser. DMA, LIBRA Alle møter og KULE vil kunne bidra betydelig til 
mer effektiv drift og kostnadsreduksjoner i driften. Viser til kap. 3 for nærmere omtale av 
gevinster og gevinstrealisering.  
 
Det vil også bli økt fokus på informasjonssikkerhet. Det er vedtatt og trådt i kraft en ny 
Helseinformasjonssikkerhetsforskrift. Det vil kunne bli utfordringer knyttet til å tilpasse vår 
virksomhet til både eksisterende og nye forskrifter. 
 

Byggeprosjekter 

Sykehusutbyggingsprosjektet er det største prosjektet i perioden. For nærmere omtale vises det til 
avsnitt 2.3 
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2.3 Sykehusutbyggingsprosjektet  
Sykehusutbyggingsprosjektet er et strategisk viktig prosjekt for foretaket. Dette ble omtalt i 
fjorårets langtidsbudsjett med begrunnelser for oppretting og med status og framdriftsplan. I 
dette langtidsbudsjettet beskrives derfor status i arbeidet så langt og med tilhørende framdrift, 
forutsetninger og konsekvenser. Fortsatt følger prosjektet «Tidligfaseveilederen « i sitt 
planleggingsarbeid. Prosjektet arbeider nå på slutten av konseptfasen og vil ha et forslag til 
konseptrapport ferdig pr utgangen av juni 2015.  

Figuren nedenfor viser en grafisk skisse av fremdriften i arbeidet i tråd med «veilederen».    

 

 

I henhold til styrevedtaket fra idefasen utredes følgende alternativer i konseptfasen: 

o Null-alternativet (skal alltid være med selv om det ikke anbefales som løsning) 
o Trinnvis utbygging på Våland 
o Trinnvis utbygging på ny tomt  
o Nytt sykehus på ny tomt 

 

I konseptfasen har en nå utarbeidet hovedfunksjonsprogram, (HFP), hovedprogram 
utstyr(HPU), overordnet teknisk program(OTP) og delfunksjonsprogram (DFP). For tiden 
arbeider en med skisseprosjektet som skal ferdigstilles pr 31. mai 2015. Utarbeidelsen av 
skisseprosjektet er siste del av arbeidet i konseptfasen.  

Det er valgt leverandør som skal utføre ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KSK). Dette 
arbeidet er nå i oppstart og vil fullføres i løpet av høsten. 

Prosjektets nåværende framdriftsplan vises i figur nedenfor:  
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Det er i denne planen forventet at det tidligste tidspunktet for byggestart er i 2017.  

Som meldt i langtidsbudsjettet i fjor, har foretaket beregnet sin langsiktige økonomiske bæreevne 
til å tåle en investering på inntil 8 mrd. frem til 2025. 

Langtidsbudsjettet synliggjør hvilke forutsetninger som er lagt til grunn i beregningen av den 
langsiktige økonomiske bærekraften. Det gjelder både for driftskonsekvenser og beregnede 
gevinstuttak når ny bygningsmasse er realisert.  

Et investeringsprosjekt i denne størrelsen gir store konsekvenser for driften. Gevinstene er 
beregnet til totalt kr 65 mill. i første år 2024 og kr 110 mill. i etterfølgende år. Gevinstuttakene vil 
variere i de ulike alternativene. Det samme vil være gjeldende for investeringskostnadene 
inkludert infrastruktur og tomt. 

Helse Stavanger HF vil på slutten av 2015 gi en anbefaling på utbyggingsalternativ. Dette vil igjen 
behandles i foretakets styre samt i styret for Helse Vest RHF. Etter styrevedtakene vil prosjektet 
føres inn i forprosjektet med valgt alternativ. Det er mange forutsetninger i det utvidede 
langtidsbudsjettet som avhenger av hvilket alternativ som blir valgt. Neste års rullering av 
langtidsbudsjettet vil dermed bli mer konkret med tanke på at utbyggingsalternativ er besluttet. 

3 Økonomiske utfordringer og resultatkrav   
Helse Stavanger HF har med grunnlag i de økonomiske forutsetningene fra Helse Vest RHF, 
samt andre kjente forhold, utarbeidet langtidsbudsjett for perioden 2016-2026. 

For å innfri resultatkravet, samt det nødvendige finansieringsgrunnlaget for 
sykehusutbyggingsprosjektet har Helse Stavanger gjort beregninger for å vise nødvendig 
omstilling.  

Gitt inntektsforutsetningene fra Helse Vest RHF, viser beregningene at foretaket har en 
omstillingsutfordring i 2016 og 2017 som Administrerende direktør mener ikke er innenfor 
rekkevidde. Dette skyldes delvis at resultatutviklingen hittil ikke har vært som forutsatt samt at 
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avskrivningene øker mer enn forutsatt. Derfor ønsker Administrerende direktør å be Helse Vest 
RHF om at resultatkravet i langtidsbudsjettet blir endret til: 

 

Dette innebærer en forskyving av økningen i resultatkravet. I forhold til forrige langtidsbudsjett 
er avskrivningene i perioden økt. Det gjør at finansieringsgrunnlaget for fremtidige investeringer 
ikke endres særskilt. I tillegg er sykehusutbyggingsprosjektet skjøvet ett år fram i tid. Dette gjør at 
foretaket fremdeles kan finansiere sykehusutbyggingsprosjektet , jfr. Kap. 4.  

Tabellen under viser langtidsbudsjettet i perioden med nytt resultatkrav: 

 

Tabellen er i henhold til mal fra Helse Vest RHF. 

 

Resultatbudsjett 2016-2020 

Langtidsbudsjettet bygger på budsjettet for 2015.  

Basisramme, ISF-inntekt og annen aktivitetsbasert inntekt er basert på budsjett 2015 med en 
vekst i tråd med føring fra Helse Vest RHF på 0,8 % fram til 2018 og med 0,7 % i perioden til 
2020. Øremerkede tilskudd og andre tilskudd er lagt på samme nivå i perioden.  

Kjøp av helsetjenester, varekostnader, lønnskostnader og andre driftskostnader er i første 
omgang lagt inn med samme vekst som aktiviteten og inntektene, men med en forutsetting om 
marginalkostnad på 80 %, dvs. en vekst på 0,64% fram til 2018, og 0,56 frem til 2020. Dette er 
samme forutsetning som HOD pleier å bruke i statsbudsjettet. Hvor treffsikkert denne 
forutsetningen er, vil variere over tid. Nye behandlingsmetoder og nye kostnadskrevende 
medikamenter vil også påvirke marginalkostnaden. Det samme vil effektiviseringskrav, f.eks 

Resultatbudsjett (beløp i hele mill) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Basisramme 4 127 037 4 160 053 4 193 334 4 222 687 4 252 246 4 282 012 4 311 986 4 342 170 4 372 565 4 403 173 4 433 995 4 465 033
ISF eigne pasientar (inkl. kostn.krev. 
legem. utenf. sjukeh.) 1 635 294 1 648 376 1 661 563 1 673 194 1 684 907 1 696 701 1 708 578 1 720 538 1 732 582 1 744 710 1 756 923 1 769 221
Gjestepasientar 55 446 55 853 56 263 56 625 56 989 57 355 57 757 58 161 58 568 58 978 59 391 59 807
Polikliniske inntekter 219 703 223 488 228 363 232 080 233 704 235 340 236 987 238 646 240 317 241 999 243 693 245 399
Øyremerka tilskott 41 094 41 094 41 094 41 094 41 094 41 094 41 094 41 094 41 094 41 094 41 094 41 094
Andre driftsinntekter 326 277 328 393 330 525 332 405 334 299 336 205 338 223 340 252 342 294 344 347 346 413 348 492
Sum driftsinntekter 6 404 852 6 457 258 6 511 142 6 558 085 6 603 238 6 648 708 6 694 625 6 740 861 6 787 420 6 834 302 6 881 510 6 929 046
Kjøp av helsetenester 273 334 274 883 276 442 278 011 279 393 290 782 292 411 294 048 295 695 287 351 288 960 290 578
Varekostnader knytta til aktiviteten i 
føretaksgruppa 765 008 773 336 784 709 785 216 789 613 794 035 783 482 787 869 792 281 786 718 791 124 795 554
Innleigd arbeidskraft - del av kto 458 17 582 17 582 17 582 17 582 17 582 17 582 17 680 17 779 17 879 17 979 18 080 18 181
Lønn til fast tilsette 2 997 595 3 009 822 3 012 621 3 013 571 3 026 250 3 046 542 3 064 248 3 083 644 3 099 367 3 102 320 3 100 947 3 117 539
Overtid og ekstrahjelp 105 399 105 399 105 399 105 399 105 399 105 399 105 989 106 582 107 179 107 780 108 383 108 990
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 830 344 830 463 831 680 836 194 840 734 845 299 850 033 854 793 859 580 864 393 869 234 874 102
Offentlige tilskudd og refusjonar vedr 
arbeidskraft -96 743 -97 363 -97 986 -98 534 -99 086 -99 641 -100 199 -100 760 -101 324 -101 892 -102 462 -103 036
Annen lønn 474 195 474 490 475 286 477 948 480 623 483 315 486 021 488 743 491 480 494 232 497 000 499 783
Avskrivningar 238 800 254 685 243 605 247 560 235 209 213 144 276 133 248 762 244 923 342 251 338 734 367 191
Andre driftskostnader 703 140 709 169 727 995 751 518 764 530 769 992 774 304 778 640 783 000 762 385 756 655 760 892
Sum driftskostnader 6 308 652 6 352 465 6 377 334 6 414 464 6 440 247 6 466 448 6 550 101 6 560 100 6 590 059 6 663 517 6 666 653 6 729 773
Driftsresultat 96 200 104 793 133 808 143 621 162 991 182 260 144 524 180 761 197 360 170 784 214 857 199 273
Finansinntekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanskostnader 16 200 14 793 13 808 13 621 12 991 12 260 64 524 60 761 57 360 120 784 114 857 139 273
Finansresultat -16 200 -14 793 -13 808 -13 621 -12 991 -12 260 -64 524 -60 761 -57 360 -120 784 -114 857 -139 273
Resultat til styrking av 
finansieringsgrunnlaget 80 000 90 000 120 000 130 000 150 000 170 000 80 000 120 000 140 000 50 000 100 000 60 000

Langtidsbudsjett Utvidet langtidsbudsjettperiode
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avbyråkratiseringskrav. Men på et generelt og aggregert nivå over tid, antar vi at denne 
forutsetningen vil holde.  

Det er ikke lagt inn vekst i budsjettet på overtid og innleie. Generell aktivitetsvekst skal ikke 
håndteres ved økt overtid og innleie. En eventuell økning i budsjett må skje med omfordeling av 
budsjettet fra øvrig lønnsbudsjett. 

Avskrivninger beregnet ut fra eksisterende anleggsformue og planlagte nye investeringer i 
perioden. Avskrivningene øker i perioden og gir en økt utfordring for driften med tanke på å nå 
resultatkravet.  

Finanskostnadene er beregnet ut fra eksisterende lån og nye lån i perioden. Rentekostnad på nye 
lån er basert på de renteforutsetningene som er gitt fra Helse Vest RHF. 

I 2016 er det lagt til grunn at prosjektkostnader til sykehusutbyggingsprosjektet kan aktiveres. 
Dette gir positiv effekt på lønnskostnader, samt andre driftskostnader. 

Fra 1.1.2016 skal det være på plass nytt Diagnostisk Senter. Det innebærer 14 nye senger i 
MOBA, samt ny poliklinikk. Diagnostisk post vil bli mottaks- og utredningspost for pasienter 
med en uavklart lidelse, hvor hensikten er å kunne gi gode pasientforløp i utredingen av 
sammensatte somatiske problemstillinger. Samtidig vil spesialpostene få avlastning ved at de får 
færre pasienter med uavklarte lidelser.   

Diagnostisk post vil dermed være med på å legge til rette for optimale arbeidsprosesser ved 
videre behandlingsforløp på en kostnadseffektiv måte. Denne posten vil også bli viktig i arbeidet 
med innføring av « Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig 
sykdom som kan være kreft». Driftskostnadene er beregnet til 27 mill. kr. Posten vil være 
tverrfaglig og ulike avdelinger vil måtte avgi ressurser til samarbeidet. Deler av kostnadene har 
foretaket allerede, og innebærer en omdisponering av budsjettet. Estimert omstillingsutfordring 
for foretaket er beregnet til om lag 20 mill kr. 

Driftskonsekvensene av ny PET skanner er innarbeidet i langtidsbudsjettet. Det er lagt med 
oppstart 1. juni i 2016 og med full drift fra 2019. Helse Stavanger vil søke Helse Vest RHF om 
bidrag til finansieringen av driften av PET, men det er foreløpig ikke lagt inn i budsjettet. 

Helse Vest IKT varsler en økning i kostnader i perioden 2016 til 2020. Med forbehold om 
endringer i SIKT og i Helse Vest IKT sin styrebehandling, har Helse Stavanger HF lagt inn 
tilsvarende økning som Helse Vest IKT. Det gir en økning i kostnadene på 55 mill. kr samlet sett 
i perioden. For nærmere omtale av de ulike prosjektene vises det til kap. 2.2.5 avsnitt IKT-
prosjekter med stor betydning.  

Psykiatri og rus skal fra 2014 ha høyere vekst enn somatikken («den gylne regel»). For å sikre 
dette har Helse Stavanger HF lagt inn en styrkning av psykiatrisk divisjon på kr 5 mill. i 2016. 

Annet 

I tillegg til de elementene som er beregnet og lagt inn i langtidsbudsjettet er det flere endringer 
som kommer, men hvor usikkerheten er stor. 
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Foretaket ser veksten i varekostnader de to siste årene som en utfordring. Spesielt innen 
medikamenter har kostnadene økt mer enn hva aktiviteten skulle tilsi.  De områdene som har økt 
mest er biologiske legemidler, både i sykehus og på H-resept, samt nye kreftlegemidler. Dette er 
et område som er vanskelig å forutsi, men trenden i 2015 tilsier at veksten vil fortsette. Dersom 
disse medikamentene gir mer effektiv behandling, vil den ha en gevinst i form av mindre 
personalintensiv behandling, kortere liggetid osv. Men dersom utviklingen skyldes ny behandling 
av lidelser hvor det tidligere ikke fantes et tilbud eller nye dyrere medikamenter, vil det føre til 
ytterligere behov for omstilling. Størrelsen vil imidlertid avhenge av hvordan helseforetakene blir 
kompensert for denne utviklingen på inntektssiden, samt effekt av de prosjektene som retter seg 
mot dette området. I langtidsbudsjettet er det lagt inn vekst lik aktiviteten, og det forutsettes at 
foretaket håndterer eventuell vekst utover med tilsvarende gevinster. Administrerende direktør 
anser dette for å være et område med risiko for resultatutviklingen. 

I løpet av 2015 blir det etablert et nytt regionalt Innkjøp HF. Dette innebærer en overføring av 
personalressurser og budsjettmidler fra Helse Stavanger HF til det nye HF-et. Innkjøp i Helse 
Stavanger har per i dag for liten kapasitet til å forvalte den avtaleporteføljen som foretaket har, og 
det har behov for økte personalressurser. Når dette området overføres er det rimelig å anta at 
denne økningen blir realisert. Det innebærer at kostnadene til tjenesten kommer til å øke. Til 
gjengjeld er det også forventet en bedre avtaledekning og bedre priser, slik at det vil ha effekt på 
varekostnadene og investeringene. Kostnadsestimat er ikke klart, derfor er det foreløpig ikke tatt 
inn i langtidsbudsjettet.  

Den 1.1.2017 skal foretaket kunne rapportere på kostnad og aktivitet per pasient (KAPP). Det er 
beregnet at foretaket vil måtte frigjøre totalt tre årsverk for å kunne levere i henhold til 
prosjektplan. Det vil bli foretatt en nærmere vurdering av hvor mye av eksisterende ressurser, 
som kan disponeres til dette prosjektet.  

Langtidsbudsjettet bygger på budsjettet for 2015. Dersom foretaket ikke klarer resultatkravet i 
2015, vil budsjettavviket komme som et ytterligere omstillingsbehov i 2016. 

 

Resultatutfordring 

Resultatkravene i langtidsbudsjettet, samt de nye kostnadselementene gir et behov for en 
omstilling på minimum 30 mill. kr fram til 2016 og 90 mill. kr. fram til 2019. I budsjettet er denne 
omstillingen lagt på lønnskostnadene.  

I tillegg kommer de elementene som er for usikre til å ta inn på nåværende tidspunkt, men som 
må tas med i neste årsbudsjett eller til neste rullering av langtidsbudsjettet. Dermed er det grunn 
til å anta at den faktiske resultatutfordringen er større, men nivået er vanskelig å anslå. Et 
eventuelt budsjettavvik i 2015 vil komme som en ytterligere resultatutfordring i 2016.  

Langtidsbudsjettet viser at helseforetaket står ovenfor et vesentlig løft i resultatet de nærmeste 
årene for å klare å nå de resultatkravene som er satt.   

 



16 

 

 

Hvordan skal Helse Stavanger HF klare resultatet? 

Helse Stavanger HF er inne i en stor omstillingsprosess. Iverksatte tiltak og prosjekt i 2015 vil ha 
helårseffekt i 2016. Omstillingsplanen til Helse Stavanger HF er fundamentert i foretakets 
strategiplan 2013-2017, og i seks strategisk satsingsområder. Disse områdene er: 

 Tidlig intervensjon; fra døgn til dag og poliklinikk. 
 Rekruttere og beholde; rekrutteringsstrategi og nye virkemidler. 
 Areal og teknologi. 
 Videreutvikle universitetssykehuset. 
 Kvalitet og pasientsikkerhet; god kvalitet er også god økonomi 
 Samhandling internt og med kommuner; betydelig effekt i KØH og utskrivningsklare 

pasienter. 

I 2015 er det identifisert flere utfordringsområder og foretaket har iverksatt flere tiltak for å løse 
disse. Foretaket har etablert en egen gruppe som arbeider med å kvalitetssikre gevinstmålene og 
sikre god oppfølging av igangsatte tiltak. 

I tillegg arbeides det kontinuerlig med å identifisere ytterligere forbedringsområder og iverksette 
flere omstillingstiltak.  

I kap. 2.2.5 omtales IKT-prosjekter som vil få stor betydning for driften i foretaket. Disse er 
KULE, DMA, LIBRA, Alle møter og DIPS Arena. Det er gjennomført en kost-nytte-beregning i 
disse prosjektene som viser store gevinster for helseforetakene. Tidligere har ikke regionen hatt 
nok fokus på å sikre at vi faktisk tar ut de beregnede gevinstene. Derfor er det gjennomført en del 
tiltak for bedre sikre dette i framtiden, spesielt ved innføring av disse løsningene. Disse tiltakene 
går delvis på å tilpasse og tydeliggjøre prosessene og beslutningspunkter knyttet til prosjektene, 
delvis på anskaffelse og innføring av nye verktøy, samt etablering av regionale ressursgrupper for 
gevinstrealisering. Sentralt i dette arbeidet er å sikre kontinuerlig oppdateringer av kost-nytte i 
prosjektene fordelt på hvert foretak, samt utarbeidelse av en egen gevinstrealiseringsplan med 
tydeliggjøring av roller og ansvarsforhold.  

I sammen med fagpersonell er det beregnet store nyttegevinster for innføring av KULE 
(elektronisk kurve og legemiddeladministrering). Gevinstene er knyttet til bedre behandling, hvor 
forordning og effekt av legemidler er sentrale element. Det regnes også med en betydelig 
reduksjon i antall feilbehandlinger som følge av feilmedisinering. Videre vil løsningen gi bedre 
oversikt ved at det blir en integrert kurveløsning, dermed redusert skanning av papirkurver, 
dobbeltregistreringer ol. KULE er allerede under pilotering på enkelte avdelinger i Helse Bergen 
HF, men foreløpig er det ikke tatt endelig standpunkt til videre innføringsløp. Når dette 
prosjektet treffer de kliniske avdelingene i Helse Stavanger HF og hvordan, er ikke klart enda. 
Dermed er heller ikke kost-nytte og gevinstrealiseringsplan for foretaket utarbeidet enda.  

Innføring av DIPS Arena må ses i sammenheng med gjennomføringen av KULE. Tilsvarende 
gjelder også for dette innføringsløpet. 
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LIBRA-programmet innebærer innføring nye system på økonomi-området. Også for dette 
programmet er det knyttet store forventninger til framtidige gevinster. Spesielt innenfor innkjøp 
og logistikk er det beregnet stor effekt for foretaket med tanke på bedre kostnadskontroll, 
riktigere innkjøp og mer effektiv lagerstyring og forsyningsstrategi. Det arbeides nå aktivt med 
konkretiseringer av disse gevinstene og en egen gevinstrealiseringsplan vil bli utarbeidet. 

Videre skal Alle møter og avansert oppgaveplanlegging sammen med etableringen av nettstedet 
Vestlandspasienten.no gi mer effektiv ressursbruk. Prosjektets formål er å redusere antall 
konsultasjoner hvor pasient og lege ikke møter hverandre, ved å sende påminnelser til pasienten 
på sms, gjøre enklere å endre tidspunkt for konsultasjon mm. Mange av disse uønskede 
episodene medfører replanlegging for disponering av legeressurser, polikliniske rom tilgjengelig 
med mer. Dersom en får utnyttet dette potensialet, regner en også med at ventetid og fristbrudd 
kan reduseres ytterligere. 

DMA innebærer bedre og mer samordnet håndtering, lagring, gjenfinning og gjøre tilgjengelig 
bilder, filmer, lydfiler til bruk i arbeidet med diagnostisering og pasientbehandling. Det er 
utarbeidet en analyse over kost-nytte, som viser et betydelig potensial. Når selve innføringsløpet 
er klart, vil nytte-effektene bli fordelt per foretak og etablert en gevinstrealiseringsplan for 
uthenting av disse gevinstene. 

Disse store IKT-prosjekter retter seg hovedsakelig inn mot somatisk virksomhet. Psykiatrisk 
helsevern og TSB vil nok ikke bli like sterkt påvirket av disse. Dette vil være med å bidra til at 
kostnadsveksten i somatikk blir mindre enn veksten innen psykiatri.   

For å sikre at vi klarer å hente ut alle gevinstene, deltar foretaket aktivt i det regionale arbeidet for 
å sikre gode kost-nytte-beregninger og gode gevinstrealiseringsplaner, samt tydeliggjøre roller og 
ansvarsforhold. Det er viktig dersom foretaket skal klare å følge opp dette, både underveis og i 
etterkant. Foretaket har også etablert en egen referansegruppe for å delta og sikre god forankring 
i foretaket. Dette er viktig arbeid og vil være prioritert i tiden framover. 

 

Utvidet langtidsbudsjett 2020-2026 - Sykehusutbyggingsprosjektet 

Helse Stavanger har utvidet langtidsbudsjettet til 2026 for å synliggjøre de økonomiske og 
finansielle konsekvensene av sykehusutbyggingsprosjektet. 

Inntektssiden er videreført med de samme forutsetningene som 2020, med 0,7 % aktivitet og 
inntektsvekst, og samme forutsetning på kostnadssiden med marginalkostnad på 80 %.  

For å klare å finansiere investeringene samt bære økte avskrivningskostnader og finanskostnader 
etter ferdigstillelse, må helseforetaket løfte resultatet med kr 171 mill. i perioden 2021-2026. 
Totalt for perioden 2016 til 2026 skal foretaket løfte driftsresultatet, ekskl. avskrivninger med kr 
231 mill.  

Sykehusutbyggingsprosjektet har estimert mulige gevinster ved utbyggingsprosjektet. Alle 
gevinster er brutt ned på områder. Størst potensiale mener vi finnes ved å optimalisere 
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ressursbruken. Her er det muligheter for å tilpasse nye lokalene til dagens pasientbehandling. I 
dag oppleves lokalene og plasseringen av ulike tilbud som et stort hinder for optimal pasientflyt 
og ressursutnyttelse. Det er gjort et forsiktig anslag på kr 15 mill. i gevinst på varekostnad i 2021 
knyttet til bedre logistikk og vareflyt, og i 2024 er det lagt inn totalt kr 65 mill. fordelt mellom 
lønn, varekost, husleie og strøm. I 2025 vil det komme ytterligere kr 20 mill. i gevinst på lønn 
samt kr 10 mill. i forbindelse med bortfall av husleie. Total utgjør dette kr 110 mill. 
Gevinstuttakene vil variere i de ulike byggalternativene. Det samme vil være gjeldende for 
investeringskostnadene inkludert infrastruktur og tomt. 

Avskrivningene er beregnet ut fra eksisterende anleggsformue og de planlagte investeringene i 
perioden.  

Prosjektet delt opp i tre byggetrinn, med konvertering av byggelån og aktivering i 2021, 2024 og 
2026. På dette tidspunktet er ikke endelige forslag på byggetrinn klart. Det kan derfor komme 
oppdatert informasjon med tanke på aktivering- og konverteringstidspunkt i Konseptrapporten 
som legges frem for styret i slutten av 2015, ref. framdriftsplan.  

På ett eller flere tidspunkt vil det også bli nødvendig å nedskrive anleggsaktiva. Dette vil bli 
nærmere avklart når det er klart hvilken utbyggingsløsning som blir besluttet.  

4 Investering og finansiering  
 

Det er foretakets finansielle evne som bestemmer investeringsmulighetene i perioden.  

Det er lagt til grunn følgende finansieringsgrunnlag for å håndtere investeringsporteføljen: 

 

 

Kontantstrømmen fra driften består av overskudd og avskrivinger. I tillegg er kontantstrømmen i 
2015 redusert med budsjettavviket fra 2014. Det er videre tatt med opptak av nye lån og 
videreføring av likviditetslån fra 2014. Det er forutsatt at sykehusprosjektet blir finansiert med 70 
% lån fra staten. I tillegg er det lagt inn en forutsetning om lån fra Helse Vest RHF på kr 500 
mill. i perioden 2020 og 2021. 

Den samlede investeringsplanen for perioden 2015 – 2026 er vist i tabellen under: 

Kontantstrøm til å dekke investeringer:
Beløp i hele tusen kroner 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget 80 000 90 000 120 000 130 000 150 000 170 000 80 000 120 000 140 000 50 000 100 000 60 000
+ Avskriving 238 800 254 685 243 605 247 560 235 209 213 144 276 133 248 762 244 923 342 251 338 734 367 191
+ Nedskriving anleggsmidlar
= Kontantstrøm fra driften 318 800 344 685 363 605 377 560 385 209 383 144 356 133 368 762 384 923 392 251 438 734 427 191
+/- Resultatavvik 2014 -45 000
+ Opptak av nye lån 25 000 175 000 350 000 700 000 950 000 950 000 875 000 875 000 875 000 350 000 0
+ Overført likviditetslån fra året før 50 000
-  Avdrag lån -51 162 -53 037 -53 037 -53 037 -53 037 -50 912 -137 912 -137 912 -137 912 -240 354 -238 465 -286 068
- Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT -25 000 -14 694 -7 168 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Gaver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+/- annet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansieringsgrunnlag investeringer 272 638 276 954 478 400 674 523 1 032 172 1 282 232 1 168 221 1 105 850 1 122 011 1 026 897 550 269 141 123
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Sykehusutbyggingsprosjektet er det største prosjektet i perioden. Byggeprosjektet har en forventet 
oppstart tidligst i 2017 og ferdigstilles 2025. Dette er en forskyvning i oppstart på ett år sett opp 
mot langtidsbudsjettet i fjor. Opptak av lån er tilsvarende forskjøvet. Det er foreløpig ikke gjort 
endringer i fordelingen av låneopptak mellom periodene. Foretaket vil gjøre en ny vurdering når 
konseptfasen er ferdig for å bedre tilpasse likvideten de enkelte år til behovet i byggefasen.  

Fra 2018 inkluderer sykehusutbyggingsprosjektet nødvendig MTU og andre investeringer. I 
tillegg er det satt av 50 mill. kr til disposisjon for AD til uforutsette og nødvendige investeringer. 
Oppstillingen viser at helseforetaket har finansielt grunnlag for å gjennomføre investeringene 
innfor tidsperioden. 

 

Det er ikke planlagt vesentlige utvidelser eller kapasitetsøkninger i medisinteknisk teknisk utstyr i 
perioden fram til sykehusutbyggingen. Andre investeringer er bygningsmessige påkostninger av 
mindre art, ombygging grunnet skifte av MTU-investeringer, tekniske oppgraderinger i tråd med 
lovverk, og investering og utskiftning av ambulanser og andre kjøretøy.  

Investeringer
Beløp i hele tusen kroner 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Bygg - tilgjengelig ramme 50 000 50 000 250 000 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 500 000 0
Medisinteknisk utstyr 82 000 111 000 72 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annet 210 000 81 000 81 000 50 000 50 000 50 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 50 000
Sum investeringer 342 000 242 000 403 000 550 000 1 050 000 1 050 000 1 030 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000 530 000 50 000

Avvik mellom investeringsplaner og finansielt 
grunnlag -69 362 34 954 75 400 124 523 -17 828 232 232 138 221 -174 150 -157 989 -253 103 20 269 91 123

Overføring av "rest-likviditet" til året etter 20 000 -49 362 -14 408 60 992 185 515 167 687 399 919 538 140 363 990 206 000 -47 102 -26 833
Korrigert avvik mellom investeringsplaner og 
finans. grunnlag -49 362 -14 408 60 992 185 515 167 687 399 919 538 140 363 990 206 000 -47 102 -26 833 64 289

Spesifikasjon av invest( i hele tusen)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

BYGG:
PET-Senter 40 000
Palliativ 10 000
Sykehusutbygging 0 50 000 250 000 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 500 000 0
Annet 0
SUM BYGG 50 000 50 000 250 000 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 500 000 0
MTU-utstyr:
Enkeltutstyr 5 mill og større:
Opr.Bord / Anest.App. / Respirator / O 10 000 7 000 5 000 10 000 10 000 5 000
Card.angio lagringssystem 8 000
CT - Lab 12 15 000
CT-stråleterapi 10 000
Laparaskopistue 6 000
Mammografiapparater 10 000
Mobile C/G-buer 7 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Mobile rtg apparat (5 stk) 9 000
MR-Sandnes 18 000
MR-lab 15 18 000
PCI-lab3 1 500
Rtg Hillevåg 8 000
Rtg.Lab 13 - Høyproduktiv thorax lab 5 000
Røntgen - Angio Lab 6 12 000
Akutt utskiftninger 5 500
SPECT - CT 10 000 10 000
Utstyr mindre enn 5 mill :
Forskning / Ny teknologi 2 000
Kjøp under 5 mill - ikke spesifisert 48 000 21 000 19 000 25 000 40 000 50 000
SUM MTU 82 000 111 000 72 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANNET
ANNET
Mindre rehab. prosjekter 7 000 10 000 10 000
Driftstilpasninger/automatisering 7 000 10 000 10 000
Lovpålagt / HMS 18 950 15 000 15 000
Ombygging/bygging for MTU 10 000 20 000 20 000
Ambulansar & biler m.m. 5 500 7 000 7 000
Følgekostnader IKT 6 000 6 000 6 000
Rullerende matriell 3 000 3 000 3 000
Ombygging MOBA/E2 25 000
Uforutsette investeringer (AD dispone 21 550 10 000 10 000 50 000 50 000 50 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 50 000
Overførte investeringer fra 2014 106 000
SUM ANNET 210 000 81 000 81 000 50 000 50 000 50 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 50 000

SUM investeringar 342 000 242 000 403 000 550 000 1 050 000 1 050 000 1 030 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000 530 000 50 000

MTU investeringer ikke
spesifisert, inngår i 

Andre investeringer ikke
spesifisert, inngår i 
sykehusutbyggingsprosjektet
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5 Oppsummering  
Forslag til langtidsbudsjett er basert på føringer som er gitt i styrende dokumenter på nasjonalt, 
regionalt og lokalt nivå. Det er tatt hensyn til befolkningsøkningen og aktivitetsøkningen som er 
gitt av Helse Vest RHF.  

Det er kort beskrevet et bilde av den sykdomsutviklingen og behandlingsmuligheter en forventer 
vil skje i de kommende år. Det er tatt hensyn til de satsingsområder som Helse Vest RHF har 
besluttet og som skal vises i forslaget.  

Administrerende direktør har vurdert det foreliggende resultatkravet, og ønsker at det blir gjort 
en henvendelse til Helse Vest RHF for å justere kravet. Foreslått resultatkrav gir fremdeles 
foretaket bæreevne og mulighet til å realisere den investeringsplanen som foreligger. 

Justert resultatkrav kommer til å bli krevende for foretaket å realisere. Til sammen skal foretaket 
løfte driftsresultatet ekskl. avskrivninger med kr 231 mill. i perioden 2016-2026. 

Langtidsbudsjettet vil danne grunnlag for det årlige budsjettarbeid i foretaket. 
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