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Forslag til vedtak:  
 

 
1. Styret vedtar framlagt budsjett 2016 for Helse Stavanger HF med et resultatkrav på kr 80 mill. med 

forbehold om evt. endringer i Helse Vest RHF sin styrebehandlingen av Inntektsfordeling og resultatkrav 
2016.  

 
2. Administrerende direktør får fullmakt til å foreta endringer og eventuelle korrigeringer som ikke har 

resultatvirkning på foretakets samlede budsjett. 
 

3. Styret vedtar følgende investeringsbudsjett for 2016: 
 

 
 
 
 

4. Administrerende direktør får fullmakt til å gjøre nødvendige tilpasninger eller omprioriteringer innenfor 
rammene i investeringsbudsjettet.   
 

 
5. Styret ber om å få investeringsbudsjettet til ny behandling dersom forutsetninger i finansieringsgrunnlaget 

endrer seg. 
 

6. Styret godkjenner foreløpig likviditetsbudsjett for 2016. 
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Innledning 
 
I samsvar med fremdriftsplanen for budsjettarbeidet for Helse Stavanger HF, legger  
Administrerende direktør fram forslag til budsjett for Helse Stavanger HF for 2016.  
 
Administrerende direktør tar forbehold om endringer med budsjettmessige konsekvens som 
eventuelt kommer som følge av styret i Helse Vest RHF sin behandling av endelig 
inntektsfordeling og resultatkrav 2016, styringsdokument 2016 og eventuelle endringer i 
statsbudsjettet under Stortingets behandling. Samlet behandling av konsernbudsjett for Helse 
Vest RHF vil bli gjennomført i RHF-styret i februar 2016. 
 
Budsjettsaken beskriver premisser og planlagt utvikling av Helse Stavanger i 2016, og viser 
hovedtallene for driftsbudsjettet for foretaket under ett. Videre er det en gjennomgang av de 
viktigste endringer fra 2015 til 2016. Hovedfokus når det gjelder investeringer er detaljeringen av 
investeringsplanen for 2016. I løpet av våren 2016 vil foretaket rullere langtidsbudsjettet til 2017 
– 2021, inklusiv 5-årig investeringsplan. Dette forslaget får styret til behandling 15.06.2016. 
 
De hovedtillitsvalgte og vernetjenesten har medvirket gjennom hele budsjettprosessen. Endelig 
budsjettforslag legges frem i drøftingsmøte med de tillitsvalgte den 07.12.2015, og foretakets 
arbeidsmiljøutvalg (FAMU) den 08.12.2015. Styret vil bli informert i styremøtet om eventuelle 
protokollerte merknader fra dette møtet. 

 

1 Langtidsbudsjettet 2016 - 2020 

 
Langtidsbudsjettet for 2016-2020 ble behandlet i styresak 54/15 B den 04.06.2015.  
Følgende vedtak ble gjort:  
 

1. Styret vedtar forslag til langtidsbudsjett i perioden 2016 – 2026. 
 

2. Styret gir sin tilslutning til de prioriteringer og satsingsområder som saken beskriver. 
 

3. Styret vil vedta detaljert budsjett for det enkelte år i de årlige budsjettbehandlingene. 
 

4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å be Helse Vest RHF om å justere 
resultatkravet i langtidsbudsjettperioden til: 
 

 
 
Langtidsbudsjettet skal være et førende element i det årlige budsjettarbeidet.  
 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nytt resultatkrav 80 000            90 000            120 000          130 000          150 000          170 000          
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2 Budsjettprosessen 2016 

 
Prosessen startet i juni. Fremdriftsplanen for budsjettarbeidet har vært godt kjent i foretaket. 
 
Foretakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU), de hovedtillitsvalgte(HTV) og 
hovedverneombudet(FHVO) er informert både om den foreløpige budsjettrammen 2016 og den 
endelige budsjettrammen for 2016, og har deltatt i møter med deler av ledergruppen. HTV, 
FHVO og FAMU har også blitt orientert om budsjettprosessen i løpet av høsten. Endelig 
budsjettforslag legges frem i drøftingsmøte med de tillitsvalgte den 07.12.2015, og foretakets 
arbeidsmiljøutvalg (FAMU) den 08.12.2015. Styret vil bli informert i styremøtet om eventuelle 
protokollerte merknader fra dette møtet.  
 
Budsjettet har også vært behandlet i utvidede ledermøter, hvor alle ledere på nivå 3 og 4 deltar.  
 
Brukerutvalget er involvert gjennom arbeidet med langtidsbudsjettet og rapporteringen til styret.  
 
Basert på styrevedtak, strategier og målsetninger, har administrerende direktør arbeidet videre 
med prinsipper og prioriteringer som grunnlag for budsjett 2016. Budsjettet har vært behandlet i 
administrerende direktørs ledermøter, og i egne budsjettmøter. 
 
Det videre budsjettarbeidet har pågått i divisjonene/enhetene med bistand fra 
økonomiavdelingen. Alle divisjoner har utarbeidet forpliktende aktivitetsbudsjetter for 2016.  
 
Aktiviteten måles i:  

o Antall opphold, dvs. liggedøgn, dagbehandlinger og konsultasjoner poliklinikk  
o Antall DRG-poeng  
o Oppholdsdøgn psykisk helsevern  
o Poliklinikktimer/konsultasjoner psykiatri  
o Gjennomsnittlig liggetid og beleggsprosent  
o Senger i drift  
o Refusjonsberettigete stillinger (gjelder for psykisk helsevern) 

 
 

3 Budsjettildeling 2016 

 

3.1 Inntekter til Helse Stavanger 

Den største andelen av inntektene til Helse Stavanger HF kommer fra Staten (Helse og 
omsorgsdepartementet - HOD) fordelt fra Helse Vest RHF. Dette gjelder ISF-inntekter, 
basistilskudd og øremerkede tilskudd.  
 
Helseforetaket har også inntekter fra egenandeler fra pasienter, samt refusjoner for polikliniske 
behandlinger og frikortrefusjoner som kommer fra HELFO.  
 
I tillegg til inntektene fra HOD og HELFO, har foretaket andre inntekter som gjelder avtaler 
med andre samarbeidspartnere, leieinntekter (boliger), prosjektinntekter og annet. 
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3.2 Finansiering av investeringer i 2016 

Midler til investeringer er en del av basisbevilgningen. Det betyr at Helse Stavanger må prioritere 
investeringene innenfor den likviditet de klarer å skape gjennom driften.  
 
Helse Stavanger HF planlegger store investeringer knyttet til nytt sykehusbygg. Videre er det 
behov for utskifting og fornying av medisinteknisk utstyr og annet utstyr, samt nødvendige 
ombygginger. Investeringsrammen må derfor styrkes gjennom resultatoverskudd.   
 
De midlene Helse Stavanger HF har til disposisjon til investeringer i 2016 består av 
avskrivningene, overskudd samt innvilget lån fra Helse Vest RHF, fratrukket avdrag på lån og 
likviditet til investeringer i Helse Vest IKT.  
 
For byggeprosjekt over kr 500 mill. kan Helse og omsorgsdepartementet etter søknad tildele lån 
opp til 70 % av investeringskostnaden med nedbetaling på 25 år. Slike lån blir formelt tildelt 
gjennom statsbudsjettet.  
 
Helse Stavanger har signalisert behov for lån til fremtidig sykehusutbygging, og Helse Vest RHF 
vil formelt søke om lån når endelig Konseptrapport er godkjent av styret i Helse Vest RHF.  
 

3.3 Foreløpig inntektsfordeling og resultatkrav 

Styret i Helse Vest RHF behandlet foreløpige budsjettrammer i sak 060/15 B Foreløpig 
inntektsfordeling og resultatkrav 2016.  
 

 
 
Resultatkravet fra eier ble opprinnelig satt til kr. 90 mill. i overskudd, og budsjettarbeidet i høst 
har vært med utgangspunkt i foreløpig inntektsfordeling. 
 
 

3.4 Hovedtrekkene i statsbudsjettet 

Statsbudsjettet for 2016 Prop. 1 S (2015-2016), ble lagt frem 07.10.2015, og den 30.10.2015 ble 
Prop. 1 S (2015-2016) Tillegg 1 lagt frem. Dette er innarbeidet i budsjettet som legges frem i denne 
saken. I regjeringen sin budsjettavtale den 24. november, ble det gjort ytterligere endringer med 
konsekvenser for helseforetakenes budsjett. Statsbudsjettet med tilleggsproposisjon vil bli 
behandlet av Stortinget i desember 2015. 
 
Forventet pris- og lønnsvekst (deflator) er på 2,7 %.  
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Det er lagt til grunn en forventning om generell aktivitetsvekst på 2,5 %. Dette inkluderer også 
0,3 % i vekst til fritt behandlingsvalg. I statsbudsjettet - Tillegg 1 er det lagt til grunn at behovet vil 
øke som følger økt asylankomster, og at dette må løses innenfor de gitte bevilgningene. 
 
Kravene til å unngå fristbrudd, redusere ventetider samt styrke kvalitet og pasientsikkerhet 
videreføres i 2016.  
 
Regelen om at rusbehandling og psykisk helsevern skal ha en årlig vekst som er høyere enn 
somatikken, er ført videre.  
 
 
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) 
 
I forslag til Statsbudsjett som ble lagt frem 7. oktober var opprinnelig forlag at 0,5 % av 
helseforetakenes inntekter innhentes i det årlige budsjettet gjennom ABE-reformen. I senere 
forslag til Statsbudsjett er denne økt til 0,7 %. I 2015 utgjorde ABE-reformen 0,6% prosent.  
 
I 2016 utgjør dette 928 mill. kroner for de regionale helseforetakene. Investeringsbehovet i bygg, 
utstyr og IKT er stort, og regjeringen foreslår å tilbakeføre 598 mill. kroner i basisbevilgningene 
for å dekke investeringer i bygg, utstyr og IKT. Netto reduseres bevilgningene til RHF-ene med 
330 mill. kroner i 2016.   
 
For Helse Vest er reduksjonen i basistilskuddet på kr 12,2 mill. I tillegg kommer effektivisering 
og avbyråkratiseringskrav på DRG-prisen samt polikliniske refusjonene for psykisk helsevern og 
rus samt laboratorie- og radiologiske undersøkelser. 
 
Laboratorier og poliklinisk virksomhet 
 
Statsbudsjettet legger også føringer for refusjonstakster for poliklinisk virksomhet ved offentlige 
helseinstitusjoner innenfor områdene psykisk helsevern, rusbehandling, radiologi og 
laboratorievirksomheter. Refusjon av egenandeler for somatisk poliklinisk virksomhet inngår også 
i ordningen.  
 
Statsbudsjettet legger til grunn en aktivitetsvekst på 9% innen poliklinisk psykisk helsevern og rus 
samt laboratorie- og radiologiske undersøkelser basert på regnskapstall per mai 2015.  
 
De polikliniske takstene prisjusteres med 2,7 % og med en effektivisering og 
avbyråkratiseringskrav på 0,7 %. Tilsammen tilsvarer det en prisjustering på 2,0%.  
 
Utgiftene til laboratorie- og radiologitjenester har vist en sterk vekst, og for å ytterligere stimulere 
til økt effektivisering foreslås det i statsbudsjettet at refusjonstakstene for offentlig og private 
virksomheter underreguleres med 1%. Tilsammen tilsvarer det en prisjustering av laboratorie- og 
radiologitjenester på 1,0%. 
 
 
Fritt behandlingsvalg 
 
Innføringen av fritt behandlingsvalg startet i 2015. Pasientens rettigheter skal styrkes gjennom økt 
kjøp fra private tilbydere. Retten til fritt behandlingsvalg innføres først innen tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern og enkelte områder av somatikken. Det er anslått 
utgifter på 400 mill. kroner til pasientbehandling i 2016, men det er knyttet usikkerhet til anslaget. 
Det er holdt av midler i Helse Vest RHF for å dekke denne kostnaden i 2016.  
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Nye oppgaver 

 
• Finansieringsansvar nye kostnadskrevende legemidler 

Helseforetakene skal overta finansieringsansvaret fra folketrygden for enkelte legemiddelgrupper 
fra 1. januar 2016.  
 
Dette gjelder nye legemidler til behandling av hepatitt C, veksthormoner, 
blodkoagulasjonsfaktorer, immunstimulerende legemidler og anemilegemidler. Dette er kostbare 
legemidler, men med relativt få brukere.  
 

• Tvungent psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket 
Helseforetakene skal fra 2016 dekke utgifter til gjennomføring av tvungent psykisk helsevern for 
pasienter som ikke har bosted i riket, og som ikke er trygdet etter folketrygdloven eller 
stønadsberettiget i hht gjensidighetsavtale med annen stat (konvensjonspasienter). Helseforetaket 
skal også dekke utgifter til gjennomføring av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern for 
pasienter som ikke har bosted i riket. 
 
Nye - ikke finansierte oppgaver 
 

• Sykehusene skal fra neste år overta ansvaret for overgrepsmottak. 
• Ny spesialistutdanning og ny spesialiststruktur for leger vil innebære en økt kostnad for 

helseforetakene. 
• Erstatningsutbetalingene i pasientskadeordningen vil øke fra 2016 som følge av endret 

kapitaliseringsrente. 
• Videre foreslås det å øke den lave satsen for merverdiavgift fra 8 til 10 pst., som medfører 

økte transportkostnader for de regionale helseforetakene. 
 
Samlet sett for alle foretakene utgjør disse elementene om lag 265 mill. kroner og forutsettes 
håndtert innenfor den foreslåtte bevilgningsøkningen. 
 
Tiltakspakke for økt sysselsetting  
 
I statsbudsjettet er det foreslått et særskilt tilskudd til vedlikehold for å øke sysselsetningen. 
Tilskuddet er på kr 190 mill. for Helse Vest. Vedlikeholdstiltakene skal komme i tillegg til allerede 
planlagt vedlikehold. Midlene skal fordeles av RHF-ene etter en individuell vurdering, og det skal 
rapporteres på sysselsettingseffekten. Tilskuddet er ikke fordelt til helseforetakene ennå.  
 
For nærmere gjennomgang av statsbudsjettet se vedlegg 1 – Sak 114/15 Inntektsfordeling og 
resultatkrav 2016. 
 

3.5 Inntektsfordeling fra Helse Vest RHF 2016 

 
Styret i Helse Vest RHF behandler i møte 10.12.2015 sak om Inntektsfordeling og resultatkrav 
2016. Budsjettet er utarbeidet med utgangspunkt i de foreløpige premissene gitt fra Helse Vest 
RHF. Administrerende direktør tar forbehold om endringer med budsjettmessige konsekvens 
som eventuelt kommer som følge av styret i Helse Vest RHF sin styrebehandling, 
styringsdokumentet for 2016 og eventuelle endringer i statsbudsjettet under Stortingets 
behandling. 
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Inntektsrammen er fordelt pr. helseforetak som følger:     
 
Tabell 1  

 
 
Resultatkravet for 2016 er foreslått som følger: 
 
Tabell 2 

 
 
Helse Vest RHF har etter dialog med administrerende direktør redusert resultatkravet til Helse 
Stavanger HF fra kr 90 mill. til kr 80 mill. 
 
Endring mot foreløpig inntektsramme fra Helse Vest RHF 
Den endelige DRG-bestillingen er høyere enn foreløpig bestilling i sak 60/15 B Førebels 
inntektsfordeling og resultatkrav 2015 i juni. Dette skyldes delvis aktivitetsvekst over budsjett i 2015, 
samt føringer om økt vekst fra Statsbudsjettet 2016.   
 
Basisrammen er økt, men årsaken er høyere pensjonskostnader, samt flytting av 
finansieringsansvaret fra folketrygden for en del kostnadskrevende legemidler. Økningene 
innebærer en tilsvarende økning i kostnadene og har ingen resultateffekt.  
 
Vekst i inntektsrammen for 2016 målt mot 2015 

Helse Helse Helse Helse Sjukehus- Helse Vest Helse Vest
Stavanger Fonna Bergen Førde apoteka vest IKT RHF TOTAL

Resultatkrav 2016 80 000 40 000 170 000 7 000 14 000 1 000 0 312 000
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Tabell 3 

 
 
Tabell 3 viser en samlet vekst i inntektene fra Helse Vest RHF på 2,4 % for Helse Stavanger, 
korrigert for nye/endret forhold. Disse tallene er inkl. pris- og lønnsvekst på 2,7 %. Det vil si at 
samlet inntektsramme for 2016 er lavere enn for 2015, korrigert for lønns og prisvekst.  
 

3.5.1  Samhandlingsreformen 

 
Utskrivningsklare pasienter 
Satsen for utskrivningsklare pasienter i 2016 prisjustert til 4 505 kroner. Antallet utskrivningsklare 
pasienter i somatikken har generelt vært lavt etter samhandlingsreformen, men har økt i perioder 
med stort press på senger i kommunene. Foretaket budsjetterer med samme nivå i 2016 som i 
2015. 
 
Døgntilbud øyeblikkelig hjelp i kommunene  
Fra 1. januar 2016 vil kommunene få en lovpålagt plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold. 
Tidligere øremerkede midler tilsvarende kr 36,6 mill. overføres i statsbudsjettet til kommunene. 
Til sammen nesten kr 70 mill. av helseforetakets budsjett er overført til kommunene for å overta 
oppgaver med kommunal ø-hjelp. Administrerende direktør er bekymret over at noen kommuner 
fortsatt ikke har planer om å opprette alle de sengene som er forutsatt og at de sengene som er 
opprettet har lav beleggsprosent (ca 50%). Dette gjør at helseforetaket ikke får den avlastning 
som er forutsatt i samhandlingsreformen, og at ordningen i realiteten innebærer et økt 
effektiviseringskrav til spesialisthelsetjenesten.  
 

3.5.2  Bestilling og ISF-inntekt 

 
DRG-prisen i 2016 er i statsbudsjettet satt til 42 081 kroner.  Det er lagt til grunn en prisøkning 
på 2,7%. I tillegg er det lagt inn en underregulering på 0,5% og en 
effektivisering/avbyråkratisering på 0,7 %. Samlet gir det en prisjustering på DRG-prisen på 1,5 
%. 
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I overslagsbevilgningen fra statsbudsjett er det lagt inn en vekst i ISF-finansiert pasientbehandling 
på om lag 1,8 % inkludert 0,3 % aktivitetsvekst til fritt behandlingsvalg. Helse Vest RHF har 
fordelt veksten i DRG-poeng med basis i endring i somatikknøkkelen og er vist i tabellen under: 
 

 
 
I statsbudsjettet er det også foreslått en økning i type helsepersonell som er godkjent for ISF-
finansiering. Detter gjelder: 

 Fysioterapeuter innenfor fagområdet nevrologi, hjerte- og karsystemet og muskel- 
skjelett og bindevevssykdommer. 

 Ergoterapeuter innenfor fagområdet nevrologi og muskel-, skjelett og 
bindevevssykdommer. 

 Klinisk ernæringsfysiologer innenfor fagområdet fordøyelsessykdommer, sykdommer 
i lever- galleveier og bukspyttkjertel og indresekretoriske-, ernærings- og 
stoffskiftesykdommer, men ikke polikliniske konsultasjoner vedrørende fedme og 
overvekt. 

 Audiografer innenfor fagområdet øre-, nese- og halssykdommer og sykdommer hos 
nyfødte i perinatalperioden. 

 
Siden dette er aktivitet som tidligere var rammefinansiert er økningen i ISF-inntekter og 
egenandeler trukket ut av basisrammen. 
 
Med basis i prognosen for DRG-poeng per september har Helse Vest RHF lagt følgende 
overslagsbevilgning til grunn for Helse Stavanger:  
 
Tabell 4 

 
 
Sett i lys av den omleggingen foretaket er i gang med fra døgn- til dag, og dag- til 
polikliniskbehandling, vil administrerende direktør be Helse Vest RHF om at bestillingen 
nedjusteres til tilsvarende den nasjonale veksten på 1,8%. Dette utgjør 300 DRG-poeng. I 
budsjettet som legges frem er det lagt til grunn en vekst på 1,8%. 
 

3.5.3  Kvalitetsbasert finansiering (KBF) 

KBF er i første omgang innført som en prøveordning på tre år, hvor 2016 er siste året. 
Ordningen innebærer at en del av budsjettet tildelt regionalt helseforetak blir knyttet til resultatet 
på ulike kvalitetsindikatorer. Ordningen bruker indikatorer fra det nasjonale 

Beregning av overslagbevilgning Helse Stavanger
Prognose 2015 77 474                  
ISF flere typer helsepersonell (fordelt somtikknøkkel) 268                        
Aktivitetsvekst 2,21 % 1 687                     
Oversalgsbevilgning 2015 - DRG- produksjon, inkl poliklinikk og H-rese 79 429                  
Fratrekk, DRG-poeng pasienter tilhørende en annen region -1 566                   
DRG-poen, egne pasienter behandlet i andre regioner/private 4 976                     
Estimat DRG-poeng for pasienter tilhørende helseregionen 82 839                  
DRG-poeng Helse Stavanger HF budsjett 2016 82 539                  
Differanse 300                       
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kvalitetsindikatorsystemet. Indikatorene blir oppdatert årlig, og den økonomiske konsekvensen 
videreføres ned på foretaksnivå. 
 
Kvalitetsindikatorene er satt sammen at flere typer indikatorer: 

• 10 resultatindikatorer, f. eks. overlevelsesrater etter ulike krefttyper, hoftebrudd, 
hjerteinfarkt og hjerneslag, 

• 13 prosessindikatorer f.eks. korridorpasienter, epikrisetid, utsettelser av operasjoner og 
startet behandling innen 20 dager for kreftbehandling. 

• 9 indikatorer for pasientopplevelser, f. eks informasjon, behandling fra medisinsk 
personell, pasientsikkerhet og ventetid.  

 
Tabellen nedenfor viser resultatet og effekten den har på inntektsfordeling til foretakene i Helse 
Vest: 
 
Tabell 5 

 
 
Totaleffekten for Helse Stavanger er negativ med ca. 2,2 mill. kr. målt mot hva foretaket ville fått 
dersom pengene ble delt ut via inntektsmodellen. Dette er omlag kr 3 mill. lavere enn hva 
foretaket fikk i fjor. 
 

3.5.4  Transkulturell psykiatrisk polik linikk 

I 2013 og 2014 fikk Helse Stavanger HF tildelt midler til et to-årig pilotprosjekt for likeverdige 
tjenester kalt Transkulturell senter . Beløpet ble ikke videreført i 2015, men pga. sen oppstart har 
midler tildelt i 2014 vært med på å finansiere aktivitet i 2015. Helse Stavanger ønsker å etablere 
dette som et fast tilbud, og har søkt Helse Vest RHF om å få tilskudd til et transkulturelt senter. 
Helse Vest RHF har innvilget ett tilskudd på kr 3 mill. kun for 2016. Midlene er foreløpig ikke 
fordelt i inntektsfordelingen.  
 

3.5.5  Etablering av PET-senter 

I inntektsfordeling 2016 fra Helse Vest RHF får Helse Stavanger kr 13 mill. til drift av PET-
senteret. Det har vært noen utfordringer knyttet til hvor PET-senteret kan lokaliseres. Arbeidet 
med ombyggingen er nå i gang, og i budsjettet er det lagt til grunn oppstart september 2016. 
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3.5.6  Bibliotektjenester ved Helse Stavanger 

Helse Stavanger har i dag et bibliotek som skal bli overført til Universitetet i Stavanger. Det er 
derfor gjort et trekk i basisrammen til foretaket på kr 4,6 mill. og midlene er overført til 
Kunnskapsdepartementet.  
 
 

4 Omstilling og prioritering i 2016 

 
I arbeidet med budsjett 2016 har foretaket tatt utgangspunkt i både utfordringene og de 
strategiske satsingsområdene som er satt i Helse Stavanger sin strategiplan (styresak 40/13 B): 
 

• Tidlig intervensjon. God og effektiv behandling forutsetter rask diagnostisering og 
behandling. 

• Rekruttere og beholde kompetent personell.  
• Tilstrekkelig areal og teknologisk utstyr til god diagnostikk og behandling.  
• Videreutvikling av universitetssykehuset, fortsatt satsning på forskning, undervisning og 

innovasjon 
• Kvalitet og pasientsikkerhet.  
• Samhandling. Internt i foretaket og i forhold til eksterne parter 

 

4.1 Omstilling 

 
Sett i lys av resultatet per oktober 2015 ser administrerende direktør flere driftsmessige 
utfordringer for foretaket i 2016. Flere tiltak som er iverksatt i løpet 2015, vil gi helårseffekt i 
2016 og er med på å dempe risikoen. Med det er også planlagt med ny virksomhet i 2016 slik som 
PET-senter, diagnostisk senter, samt helårseffekt av både palliativ-senter og utvidet tilbud til 
LAR-pasienter. Foretaket har ikke fått økte midler til å dekke økte kostnader knyttet til dette og 
finansiering skjer ved omstilling og noe økte inntekter (palliativt senter). Administrerende 
direktør vil følge utviklingen og sette inn korrigerende tiltak om nødvendig. 
 
Administrerende direktør arbeider sammen med de enkelte divisjonene med nye omstillinger for 
å sikre at budsjettet for 2016 oppnås. Omstillingen og tiltakene er i hovedsak innenfor samme 
områder som tidligere, men utvides til nye områder i organisasjonen eller er knyttet til innføring 
av nye systemer, og omfatter:  
 

• Optimalisering av pasientforløp og reduksjon av interne ventetider, reduksjon av ikke-
medisinsk begrunnet liggetid. 

• Høy prioritet til videreutvikling av tiltak for økt  pasientsikkerhet og kvalitet  
• Videre arbeid med driftsendringer/tilpasninger og god utnyttelse av eksisterende 

kapasitet. Kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser og samarbeid i organisasjonen. 
Redusere bruk av overtid og vikarbyrå ved god arbeidsplanlegging. 

• Gevinstrealisering fra investeringer. 
• Gevinstrealisering fra IKT-prosjekter og OU-prosjekter. 
• Restriksjoner på bruk av ekstern innleie – rekruttere og beholde kompetanse.  
• Ytterligere priortere HMS og sykefraværsoppfølging. 
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I 2015 fikk alle avdelinger i foretaket i oppdrag å utvikle og iverksette to forbedringstiltak, 
minimum ett innen økonomi, og ett innen kvalitet. Ordningen med P-15 prosjekter er evaluert i 
ledergruppen, og det er besluttet å gjennomføre tilsvarende i 2016 med nye prosjekt,  P-16. I år 
har admnistrerende direktør gitt føringer på at alle divisjonene må rette omstillingsarbeidet sitt 
særskilt inn mot personalkostnader (overtid, merarbeid m.m.).  
 
Eksempler på noen store prosjekter som pågår er;  
 

1. Fra døgn til dag. Alle kliniske enheter arbeider med ulike forbedringsprosjekter for 
konvertere behandling fra døgn- til dagbehandling og til poliklinikk, der hvor dette anses 
å være god pasientbehandling.  
Eksempler på dette er: 

a. Ulike ambulante team innen psykisk helsevrn og rus 
b. Etablering av Mottaksklinikk inkludert diagnostisk senter fra januar -16 
c. Bedre bruk av OBA – målrettet pasientseleksjon 
d. Styrket kompetanse i mottak, samt ø-hjelps poliklinikk 

 
2. Økt samarbeid på tvers av divisjoner. Godt samarbeid mellom ulike avdelinger gir 

smidige og effektive forløp. Det legges vekt på økt samarbeid på tvers av ulike poster og 
avdelinger  for å identifisere flaskehalser, redusere den interne ventetiden, optimalisere 
pasientforløpene samt fordele arbeidsbelastningen. Et konkret eksempel på dette er 
samarbeid mellom BUPA (Barne og ungdomsavdelingen) og kvinne- barne divisjonen. I 
kvinne-barne divisjonen ser en behovet for økt samhandling med BUPA for å håndtere 
kompliserte psykosomatiske lidelser. Utfordringen tenkes løst med en koordinator som 
vil ha i oppgave å lage gode pasientforløp for denne gruppen pasienter, og sikre god 
samhandling på tvers mellom divisjonene. Stillingen dekkes ved  bruk av 
samhandlingsmidler. 

3. Felles mottak for poliklinikkene i u etg utredes. 
4. Oppgaveoverføring; kundesenteret overtar deler av telefonitjenesten fra poliklinikken – 

planlegges i løpet av 2016. 
 
I tilleg til dette arbeider foretaket med flere andre tiltak: 
 

• Helse Stavanger jobber aktivt med å sikre tilgang på helsepersonell og har utarbeidet en 
plan for å rekruttere og beholde kompetent personell, samt strategi for gjennomføring av 
tiltak.  Pr. oktober 2015 rekrutterer foretaket totalt sett bedre til de fleste stillinger 
sammenlignet med tidligere i 2015. Det er positivt for Helse Stavanger at 
rekrutteringssituasjonen har bedret seg, men foretaket vil fortsette å ha et sterkt fokus på 
å rekruttere og beholde medarbeidere med relevant kompetanse.  

 
• Et tiltak for å bygge en effektiv og målrettet organisasjon, er tydelige lederoppgaver, godt 

samspill og hele tiden utvikle ferdighetene til lederne. Derfor ønsker administrereren 
direktør å prioritere noe økte midler til lederutvikling. 

 
• Regionen er inne i en periode med store satsinger innenfor IKT-området, og Helse 

Stavanger deltar aktivt i disse prosjektene. De viktigste prosjektene i det nære 
tidsperspektivet er: 

 
 KULE med elektronisk kurve og legemiddeladministrasjon. 
 DMA, digitalt mediearkiv. 
 LIBRA, nye system for regnskap, innkjøp og logistikk. 
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 Alle møter. 
 KAPP, kostnader og aktivitet per pasient. 
 EPJ-løsningen vår skal gjennomgå en stor oppgradering til en teknologi som DIPS 

kaller Arena. 
 Prosjekt og porteføljestyringsverktøy. 

 
I enkelte av disse programmene/prosjektene er ikke innføringsløpet fastsatt ennå. Andre er 
allerede i gang og det blir det gjennomført en del endringer hvor effekten kommer i 2016 og 
fremover. Som oftest er innføringsløpet preget av merkostnader knyttet til implementering, mens 
gevinstene kommer i litt senere faser. Foretaket arbeider aktivt med planlegging for å kunne 
hente ut de gevinster systemene skal gi.  
 
Som en forløper til KULE har foretaket tatt i bruk systemet Tønsys. Tønsys forenkler rekvisisjon 
av legemidler ovenfor apotekfunksjonen og Sykehusapoteka Vest. Likeledes innføres det i større 
grad apotekstyrt lager (ASL). Tilsvarende innfører også foretaket nytt Transportadministrativt 
system som en styrking og forbedring av logistikkfunksjonen. Interne service innfører også flere 
smålager med Aktiv forsyning. Både ASL og Aktiv forsyning har en dokumentert effekt ved at 
postene bruker mindre tid på å rekvirere og å hente legemidler eller andre nødvendige artikler. 
Disse gevinstene er fordelt på mange og ikke store nok til å redusere bemanningen, men gir 
postene bedre tid til pasientbehandling.  
 
Foretaket fortsetter arbeidet med å lage konkrete gevinstrealiseringsplaner for enkelte av 
prosjektene. Aminsitreredene direktør har også en ambisjon om å innarbeide konkretisering av 
disse planene i langtidsbudsjettet for neste år. Etableringen av prosjektkontor med egen 
prosjektdirektør fra januar-16 forventes å styrke dette arbeidet i årende fremover. 
 

4.2 Prioriteringer og driftsmessige endringer  

 
I budsjettforslaget for 2016 foreslår administrerende direktør å prioritere midler til følgende: 
 
Diagnostisk senter 
Helseforetaket vil i løpet av desember være ferdig med ombygging av 2. etg. MOBA og 
Diagnostisk senter åpner i løpet av januar 2016. Diagnostisk senter er den største 
enkeltprioriteringen innenfor budsjettet i 2016.  
 
Senteret består av 14 nye senger, samt poliklinikk, og vil være en mottaks- og utredningspost for 
pasienter med uavklarte lidelse, hvor hensikten er å kunne gi gode pasientforløp i utredningen av 
sammensatte somatiske problemstillinger. Resultatet av utredingen vil enten bli utskrivelse, 
poliklinisk behandling eller rett plassering i sykehuset. 
 
Posten er tverrfaglig og ulike avdelinger har måttet avgi ressurser til samarbeidet. Samtidig vil 
spesialposten få avlastning ved at de får færre pasienter med uavklart lidelser.  
 
Diagnostisk post vil dermed 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 som kan være 
kreft» 
 
Oppsummert vil nytteeffekten være; 
 Raskere diagnostisk avklaring av pasienter 
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 Raskere utskrivelse eller riktig plassering inn i sykehuset 
 Bedre bruk av kompetanse 

 
Gevinsten for pasientene vil være i form av redusert ikke-medisinsk begrunnet liggetid, og 
dermed bedre sengekapasitet og redusert antall korridorpasienter. I tillegg vil posten kunne gi en 
bedre tilrettelegging for  kompetent personell ved å samle disse pasientene på en lokasjon. 
 
Pet- senter 
Det er i foreløpig inntektsfordeling fra Helse Vest RHF gitt midler til drift av nytt PET-senter. 
Det er gjort beregninger for hva kostnadene vil bli i 2016, og det er satt av midler i budsjettet for 
å dekke økningen med drift fra 1. september 2016. 
 
Helse Vest IKT 
Det er i budsjettet 2016 satt av midler i tråd med Helse Vest IKT sitt budsjett. Det utgjør en 
økning på kr 21,7 mill.  
 
Nytt regional innkjøpsforetak 
I november 2015 ble det etablert et nytt regionalt HF for innkjøp; Helse Vest Innkjøp HF. Det er 
i budsjettet for 2016 satt av økte midler i tråd med foretakets foreløpige budsjettestimat, og gir en 
økning på kr 10,2 mill.  
 
Reduksjon i rammen som følge av økte avtaler med private rusinstitusjoner 
I inntektsfordelingen for 2016 mister Helse Stavanger HF kr 16,5 mill. som følge av økte avtaler 
med private rusinstitusjoner i Helse Stavanger sitt opptaksområdet. Psykiatrisk divisjon må 
utnyttet det økte private tilbudet, og kr 3,5 mill. av dette nedtrekket er derfor videreført til 
Psykiatrisk divisjon.   
 
Den gylne regel 
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt føring om at prosentvis vekst innen psykiatri og TSB-
behandling skal være høyere enn innen somatiske tjenester i alle helseregionene. Helse Vest RHF 
har besluttet å videreføre denne føringen til helseforetakene. Veksten måles i både ventetider, 
aktivitet, årsverk og kostnader. For å bygge opp under vekst, har Psykiatrisk divisjon blitt styrket 
med kr 5 mill.  
 
Pasienttransport 
Foretaket har hatt en vekst i aktiviteten ut over planlagt nivå, spesielt for polikliniske 
konsultasjoner. Dette fører igjen til økte kostnader til pasienttransport. Det er gjort 
budsjettilpassing for å kompensere denne aktivitetsveksten.  
 
Økte avskrivninger 
På grunn av økte investeringer øker også foretakets avskrivinger.  
 
Sykehusutbyggingsprosjektet 
Når beslutning om igangsetting av forprosjekt foreligger, kan foretaket aktivere 
prosjektkostnadene. I budsjettet for 2016 er det forutsatt at alle prosjektkostnadene kan aktiveres. 
Dersom nærmere vurderinger viser at ikke alt kan aktiveres, vil administrerende direktør be om at 
dette vurderes opp mot resultatkravet for 2016. 
 
Medisinske støttetjenester 
Det er lagt inn en budsjettilpasning til medisinske støttetjenester med tanke på veksten i aktivitet 
det siste året. Denne veksten og økning i driftskostnader kommer delvis som et resultat av økning 
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i investeringer i MTU. De aktivitetsbaserte inntektene knyttet til disse aktivitetene er lave, spesielt 
med tanke på underreguleringen av takster. Det er derfor gitt en budsjettøkning i rammen til 
Divisjon for medisinsk service for å delvis kompensere for dette.  
 
Leie av eksterne lokaler 
Helseforetaket har inngått nye leieavtaler for eksterne lokaler i 2015 som er hensyntatt i budsjettet 
for 2016. 
 
Kostnadskrevende kreftmedikamenter 
Foretaket har hatt økning i forbruk og kostnader knyttet til kostnadskrevende medikamenter som 
ligger langt over vanlig aktivitetsvekst. I budsjettet er det forsøkt å ta høyde for denne økningen. 
 
Prosjektkontor 
Helseforetaket har etablert nytt prosjektkontor med oppstart høsten 2015. Kontoret finansieres 
med omprioritering av midler innen stabene. Hensikten med prosjektkontoret er å sikre at 
prosjekter uavhengig om de er eksternt eller internt initiert, blir godt forankret, gjennomført og 
implementert i foretaket slik at det enkelte prosjekts mål blir oppfylt og gevinster realisert. 
 
Andre forhold 
 Økt budsjett til forskning med 3 mill. 
 Overtagelse av finansieringsansvar for overgrepsmottak kr 3,5 mill. 
 Økt satsing på lederutvikling i foretaket med kr 1,8 mill.  
 Økt budsjett for H-resept 
 Økt budsjett for gjestepasienter 

 
Videre prioriterer administrerende direktør å styrke finansieringsevnen til foretaket med kr 80 
mill. som er foretakets budsjetterte resultat for 2016.  
 

5 Budsjett 2016 Helse Stavanger HF 

 

5.1 Resultat 2015 

 
Helse Stavanger har per oktober 2015 et positivt resultat på kr 32,8 mill., men et negativt 
resultatavvik målt mot budsjett på kr 33,8 mill. Aktiviteten per oktober har vært høyere enn 
forutsatt i budsjettet. Det innebærer at både inntektene, samt kostnadene er høyere enn 
budsjettert. Selv om resultatutviklingen har bedret seg siste halvår, er det fremdeles store 
utfordringer som må løses før kostnadsnivået er tilpasset inntektssiden i de enkelte divisjonene. 
 
Prognosen for året er et driftsresultat på kr 65 mill., og er kr 15 mill. lavere enn resultatkravet. 
Det betyr at foretaket venter fortsatt positiv effekt av igangsatte tiltak, samt de budsjettgrep som 
er gjort for å sikre foretakets resultatoppnåelse.  

 
5.2 Resultatkrav 2016 

 
Med bakgrunn i de driftsmessige utfordringene foretaket har per oktober og det 
effektiviseringskravet som ligger i inntektsforutsetningen for 2016, har foretaket en krevende 
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situasjon med tanke på å håndtere den underliggende veksten i behov for helsetjenester, samt 
levere på de kvalitetsmål og økonomisk resultatkrav som er satt.  
 
Etter en totalvurdering mener administrerende direktør at resultatkravet på kr 90 mill. ikke er 
innen rekkevidde, og har i dialog med Helse Vest RHF bedt om at resultatkravet reduseres til kr 
80 mill. Dette er i tråd med resultatkravet som ligger i Helse Vest RHF sin styresak 114/15 B 
Inntektsfordeling og resultatkrav 2016.  
 
Dersom vi holder sykehusutbyggingsprosjektet utenfor, er investeringsplanene for foretaket 
redusert med kr 30 mill. sett ut fra langtidsbudsjettet. Dette er for å opprettholde finansieringen 
av de langsiktige investeringsplanene selv om resultatet i 2015 og resultatkravet i 2016 blir lavere 
enn forutsatt.  
 

6 Budsjett 2016  

 
Under forutsetning om et resultatkravet på kr 80 mill, legger administrerende direktør frem 
følgende budsjettforslag: 
 
 
Tabell 6 

 
Tallene er i hele tusen kroner. 
 

6.1 Inntekter  

 
Samlet vekst i Helse Stavanger sine driftsinntekter er på 4,8 % målt mot budsjett 2015. Dersom vi 
korrigerer for økte pensjonskostnader er veksten på 4,2 %, inkludert prisvekst.  
 
Basisrammen er budsjettert i samsvar med tildelingen fra Helse Vest RHF.  Korrigert for økte 
pensjonskostnader, overtagelse av finansieringsansvaret av kostnadskrevende legemidler fra 
folketrygden og endret finansiering kommunale ø-hjelpsenger, er veksten i basisrammetilskuddet 
på 2,5 %. Denne veksten skal også inkludert prisvekst på 2,7 %.  
 

Budsjett 2015 Prognose Budsjett 2016
%-vis 
vekst 

mot B15

%-vis 
vekst 

mot P15

Budsjett- 
økning kr

ISF inntekter 1 635 294 1 675 285 1 736 665 6,2 % 3,7 % 101 371
Andre aktivitetsbaserte inntekter 428 746 460 139 484 465 13,0 % 5,3 % 55 719
Basisitilskudd 4 232 725 4 232 725 4 403 958 4,0 % 4,0 % 171 233
Andre inntekter 226 774 230 711 209 035 -7,8 % -9,4 % -17 739
Sum driftinntekter 6 523 540 6 598 860 6 834 123 4,8 % 3,6 % 310 583
Medisinsk forbruk 661 004 703 854 801 344 21,2 % 13,9 % 140 340
Andre varekostnader 378 590 387 948 351 352 -7,2 % -9,4 % -27 238
Lønn 4 443 805 4 504 120 4 615 360 3,9 % 2,5 % 171 555
Andre driftskostnader 705 144 701 628 731 909 3,8 % 4,3 % 26 765
Avskrivninger 238 796 231 451 243 858 2,1 % 5,4 % 5 062
Sum driftskostnader 6 427 340 6 529 001 6 743 823 4,9 % 3,3 % 316 483
Driftsresultat 96 200 69 859 90 300 -5 900
Netto Finansresultat -16 200 -4 859 -10 300 5 900

Resultat 80 000 65 000 80 000 0
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ISF-inntekter for dag/døgn og poliklinikk er budsjettert ut fra bestilling på antall DRG-poeng og 
fordelt til de ulike divisjoner. Til sammen er det lagt opp til en vekst på 3,7 % målt opp mot 
prognosen per september. DRG-prisen er justert opp med 1,5 % målt fra 2015.  
 
Målt ut fra prognosen i 2015 og den dreiningen foretaket ønsker å få til fra døgn- over til dag- og 
poliklinisk behandling, mener administrerende direktør at bestillingen fra Helse Vest RHF er for 
høy. I det framlagte budsjettet er DRG-poengene redusert med 300, med en tilsvarende 
reduksjon i ISF-inntekten. Med dette mener administrerende direktør at budsjettet skal være 
oppnåelig. Risikoen for ikke å oppnå inntektene er alltid til stede og er knyttet til pasientpågang 
og/eller behandlingskapasitet. Det er også en risiko for at foretaket ikke klarer å konvertere til 
dag og poliklinikk i tråd med intensjonen, og dermed får høyere ISF-inntekter enn budsjettert.  
Men med høyere døgn-aktivitet følger også økte kostnader, som mest sannsynlig vil overskride 
inntektene.  
 
Deler av veksten i Aktivitetsbaserte inntekter skyldes en endring i kontoart, og må ses i 
sammenheng med nedgangen i andre inntekter. Utenom dette skyldes en stor del av veksten i 
aktivitetsbaserte inntekter en videreføring av økningen i 2015.  
 
Andre inntekter er budsjettert i henhold til avtaler og kontrakter som foretaket har mot andre 
samarbeidspartnere. Dette består av samarbeid mot kommuner, husleieinntekter, 
prosjektinntekter og andre inntekter. Reduksjonen fra budsjett 2014 til 2015 skyldes en teknisk 
endring og har sin motpost på Aktivitetsbaserte inntekter.  Denne posten vurderes å ha liten 
risiko. 
 

6.2 Kostnader 

 
Varekostnader består hovedsakelig av medisinske varekostnader og gjestepasienter.  
 
Gjestepasientkostnader budsjetteres opp, og er lagt på samme nivå som prognosen for 2015 per 
oktober.  
  
Medisinske varekostnader er økt i budsjett for 2016, og er forsøkt tilpasset aktiviteten som 
foretaket har planlagt med i 2016.  Det er i tillegg budsjettert med en kostnadsøkning på om lag 
kr 31 mill. for pasientadministrerte legemidler (H-resept). Det er også budsjettert med en økning i 
ISF-inntektene slik at netto kostnadsøkning er på kr 25 mill. 
 
Det er risiko tilknyttet posten medisinske varekostnader, spesielt med tanke på den utviklingen 
innen kostnadskrevende legemidler. Veksten de siste årene har vært høyere enn hva foretaket har 
hatt mulighet til å ta høyde for i budsjettet.  I 2016 er det spesielt risiko knyttet til de nye 
legemidlene som foretaket har overtatt finansieringsansvaret for. Omfanget på bruken av disse 
legemidlene er ikke kjent. I budsjettet for 2016 er kostnadsbudsjettet satt lik de inntektene 
foretaket har fått overført i inntektsfordelingen for å dekke finansieringsansvaret.  
 
Korrigert for økte pensjonskostnader er veksten i personalkostnader på 3,1% målt mot budsjett.  
Lønnsoppgjøret for 2016 er beregnet på grunnlag av føringer i statsbudsjettet. Lønnskostnader er 
detaljert budsjettert med fast og variabel lønn i alle resultatenheter. Fast lønn er budsjettert basert 
på gjeldende/nye turnuser og bemanning.  
 
Flere divisjoner har et negativt budsjettavvik på lønnskostnadene i 2015. Det foreslåtte budsjettet 
for 2016 innebærer at flere av divisjonene har reelle utfordringer til neste år som må løses. 
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Andre driftskostnader har fått en økning i forhold til både budsjett og prognose for 2015. 
Hovedårsaken til dette er: 

• økte kostnader til HV IKT med 21,7 mill.  
• økte driftskostnader knyttet til nye bygg og leiekontrakter 
• HV innkjøp HF, hvor noen av midlene er flytter fra foretakets lønnskostnader 

 
Budsjettet for vedlikehold er redusert i forhold til budsjett 2015. 
 
De fleste kostnadspostene på Andre driftskostnader er knyttet til inngåtte avtaler, og dermed er 
de rimelig forutsigbare. Samlet sett vurderes Andre driftskostnader som relativt håndterbar å 
styre, og har derfor mindre risiko enn andre budsjettposter som f.eks. lønn og inntekt.  
 
Avskrivningene er budsjettert ut fra kalkyler på eksisterende anlegg og nye planlagte 
investeringene i 2016, og øker med kr 5 mill. i 2016. Budsjettposten vurderes å ha liten risiko.  
 
Finanskostnader er for 2016 er budsjettert til kr 10,3 mill. Posten har liten risiko.  
 
 

6.3 Risikovurdering 

 
Budsjettrammen for 2016 er strammere enn for 2015. Selv om resultatkravet er justert ned, er 
budsjettet stramt og utfordrende i forhold til behovet og etterspørselen etter helsetjenester.  
 
Risikoen i budsjettforslaget er først og fremst knyttet til: 
 

• Høyt kostnadsnivå og risiko for manglende realisering av tiltakene som skal tilpasse 
driften til inntektsrammen, spesielt med tanke på lønnskostnadene. 

• Høyere lønnsoppgjør enn forutsatt.  
• Forbruk av kostnadskrevende legemidler øker utover beregnet nivå, spesielt er det risiko 

knyttet til legemidlene som inngår i det nye finansieringsansvaret. 
• Gjestepasienter øker utover beregnet nivå. 
• Uforutsette hendelser. 

 
Etter en totalvurdering vurderer administrerende direktør risikoen på lønnskostnader som den 
største usikkerheten, og det området som krever mest oppfølging.   
 
Det er i budsjettforslaget tatt høyde for noe risiko og usikkerheten med en reservepost for 
uforutsette kostnader på kr 16 mill. Dette er i hovedsak for å skape en mer forutsigbar ramme 
rundt de økonomiske forutsetningene for divisjonene, slik at nye kostnadselement i minst mulig 
grad skal komme som nye utfordringer for divisjonene i løpet av året.  
 
Reserven er i hovedsak knyttet til usikkerhet i følgende poster: 

• Reserve knyttet til reduksjonen i vedlikeholdsbudsjettet. 
• Uforutsette forhold og økte kostnader som følge av Styringsdokument for 2015. 
• Omstillingsutfordringen og risiko knyttet til resultatoppnåelse. 
• Grouper-effekt for 2016. 
• Utvikling i gjestepasientoppgjør. 
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• Andre uforutsette hendelser. 
 

7 Likviditet 

 
Likviditetsbudsjettet er utarbeidet for 2016 i tråd med gjeldende mal. Likviditetsbudsjettet baserer 
seg på inn- og utbetalinger beregnet ut fra budsjettet.  
 
Budsjettet skal være ferdig periodisert ferdig innen 31.12.15, i tråd med framdriftsplanen for 
budsjettarbeidet 2015. På nåværende tidspunkt har foretaket utarbeidet et forslag til månedlig 
likviditetsprognose som harmonerer med budsjettet og den foreløpige periodiseringen. 
 
Prognosen er avhengig av at vi oppnår det økonomiske positive resultatet pr måned som er 
budsjettert.  
 

 
 
 

8  Investeringer og finansiering 

 
I styremøte i juni besluttet styret langtidsbudsjettet for både drift og investeringer for perioden 
2016 – 2020. Vedtatt 5-årig investeringsplan er lagt til grunn for utarbeidelsen av detaljene for 
2016.  
 

8.1 Investeringsforslag 2016 

 
Administrerende direktør har vurdert foretakets resultatutvikling i 2015 og resultat i 2016 opp 
mot forventet investeringsbehov i langtidsbudsjettet. For å sikre de langsiktige 
investeringsplanene er det opprinnelige investeringsforslaget for 2016 nedjustert med kr 30 mill.  
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Nytt i forslaget er kjøp av PET-skanner som kommer som en gave i 2016, samt oppdaterte 
kalkyler på investeringer til sykehusutbyggingsprosjektet. 
 
Tabellen viser forslag til investeringer for 2016.  
 
Tabell 7 

 

 
Samlet utgjør nye investeringer i 2016 kr 273 mill. I tillegg kommer etterslep på investeringene fra 
2015. Disse er ikke synligjort i denne saken, men vil bli presentert sammen med inngående 
likviditet når endelig resultat for 2015 foreligger. 
 
Sykehusutbyggingsprosjektet 
 
Det er forutsatt at konseptfaserapporten blir godkjent i henhold til tidsplan. 
 
Sykehusutbyggingsprosjektet er det største enkeltprosjektet i 2016. Investeringene i 2016 er 
estimert til kr 86,3 mill. Kostnadene i 2016 består i hovedsak av kjøp av tjenester fra 
arkitetekt/ingeniører, samt fra Sykehusbygg HF. I tillegg kommer prosjektkontoret som utgjør en 
liten del. 
 
Medisinteknisk utstyr (MTU) 
 
For 2016 foreslår administrerende direktør at det prioriteres om lag kr 133 mill. til MTU. Det er 
et stort behov for utskiftning for ulike typer mindre utstyr under kr 5 mill. og denne posten er 
budsjettert til kr 36 mill. I tillegg er det budsjettert med kr 72 mill. til større enkeltinvesteringer 

Investeringsplaner 2016

Nybygg:
Sykehusutbygging 86 330           
Totalt investeringer nybygg 86 330           
MTU:
Anesesiapparater m/taksøyler 10 000           
CT-stråleterapi 10 000           
Mammografiapparater m/arbeidsstasjoner 10 000           
Mobile C/G-buer 5 000             
Rtg.- mobile rtg apparat (3 stk) 5 400             
Magnetograf 18 000           
Rtg. Hillevåg 8 000             
Forskning 2 000             
Rtg.-lab 13 - Høyproduktiv thorax lab 3 500             
Investeringer MTU - mindre enn 5 mill. 36 100           
PET (innsamlede midler) 25 000           
Totalt investeringer MTU 133 000          
Annet bygg og diverse investeringer:
Ombygging for MTU 15 000           
Ambulanser mm. 5 200             
Følgekostnader IKT 2 200             
Lovpålagt / HMS 9 500             
Ny ambulansestasjon 5 600             
Andre mindre investeringer/uforutsette investeringer 16 500           
Totalt investeringer annet bygg og diverse 54 000           

Sum investeringer 273 330         



21 
 

som er synliggjort i Tabell 7. Disse er i hovedsak nødvendige utskiftninger eksisterende maskiner 
og ikke innvesteringer i nytt utstyr.  
 
I tillegg har foretaket har fått midler av Sykehuset i våre hender for å investere i en PET-skanner.  
 
Andre investeringer  
 
Andre investeringer er blant annet kjøp av ambulanser, ny ambulansestasjon, andre 
bygningsmessige endringer samt ombygging av bygg for tilpasning av nytt medisinskteknisk 
utstyr. De største postene er synligjort i tabellen. 
 
I tillegg er det avsatt en egen post til uforutsette investeringer på kr 16,5 mill. 
 
Administrerende direktør forslår en samlet investering i 2016 på kr 54 mill. på denne posten. 
Budsjettforslaget er redusert i forhold til langtidsbudsjettet.  
 

8.2 Finansieringsplan 

 
Foretaket finansierer investeringer ved avskrivninger, overskudd, evt. lån og gaver. Til fratrekk 
kommer avdrag på lån samt likviditet til HV IKT. 
 
Tabellen nedenfor viser finansieringsplanen for perioden.   
 
 
Tabell 8 

 
 
 
Avskrivningene er beregnet ut fra anleggsregisteret, samt estimat for avskrivninger på 
investeringer i 2015. Sammen med resultatet for 2016 gir det en kontantstrøm fra driften på kr 
324 mill.  
 

Kontantstrøm til å dekke investeringer: 2016
Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget 80 000
+ Avskriving/nedskrivning av anleggsmidler 244 000
= Kontantstrøm fra driften 324 000
-  Avdrag lån -53 000
- Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT -25 700
+ Gaver (PET-scanner) 25 000
Finansieringsgrunnlag investeringer 270 300

Investeringsoversikt
Budsjett 

2016
Nybygg 86 330
Medisinteknisk utstyr 133 000
Annet bygg og diverse investeringer: 54 000
Sum investeringer 2016 273 330
Investeringer overført fra 2015
Sum investeringer 273 330

Avvik mellom investeringsplaner og finansielt grunnlag i 2016 -3 030
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Alle helseforetakene må gjøre likviditet tilgjengelig for IKT-investeringer som utføres av Helse 
Vest IKT på vegne av alle foretakene i regionen. Beløpet for 2015 er satt etter møte med Helse 
Vest IKT.  
 
Totalt har Helse Stavanger et finansieringsgrunnlag i 2016 på kr 270 mill.  
 
Det finansieringsgrunnlaget foretaket klarer å genere for 2016 er kr 3 mill. lavere enn de nye 
investeringene i 2016. Dette henger sammen med at finansieringsgrunnlaget ikke inkluderer lån til 
investeringene i sykehusutbyggingsprosjektet. Forutsetningen for sykehusutbyggingsprosjektet er 
at foretaket får 70% lånefinansiering, men lånet fra HOD kommer først i 2017. Derfor vil 
foretaket ha behov for å benytte noe av den oppsparte likviditeten. 
 
 
 
 
Vedlegg 1: Styresak fra Helse Vest RHF – sak 114/15 Inntektsfordeling og resultatkrav 2016 
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