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Start her 
 

1. Styret vedtar forslag til langtidsbudsjett i perioden 2017 – 2026. 
 

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

3. Styret ber om at forprosjektrapporten for sykehusutbygging synliggjør foretakets 
nødvendige investeringer på Våland fram til nytt sykehus står klar. 
 

4. Styret vil vedta detaljert budsjett for det enkelte år i de årlige budsjettbehandlingene. 
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1 Innledning og bakgrunn  

Langtidsbudsjettet skal ha en årlig rullering hvor man tar opp endringer i forutsetningene og føringer 
fra styret og eier, samt planlagte og forventede endringer i foretaket. Det skal ha en tidshorisont på 
minimum 5 år. De helseforetakene som har store investeringsplaner må utvide tidshorisonten til 10 år.  
 
Langtidsbudsjettet i denne perioden er en videreføring av arbeidet som ble gjort i 2015 og 
Konseptfaserapporten nytt sykehusbygg, ref. hhv. styresak 54/15 B og 101/15 B 
 
De forutsetningene og premissene som skulle legges til grunn for fastsetting av rammene i 
langtidsbudsjettet ble behandlet i ledergruppen i februar. Videre har langtidsbudsjettet 2017-2021 
inkludert omstillingsutfordring og omstillingstiltak, blitt drøftet og behandlet i ledergruppen 19.04.2016 
og 03.05.2016. 
 
Divisjonene/klinikkene startet planleggingsarbeidet med langtidsbudsjettet i midten av februar, og alle 
divisjonene/klinikkene har gjennomført budsjettmøter og laget egne budsjettskriv. DAMU har blitt 
orientert om langtidsplanene på divisjonsnivå.  
 
De hovedtillitsvalgte og vernetjenesten har medvirket gjennom hele prosessen. Det vil bli gjennomført 
formelt drøftingsmøte med de tillitsvalgte 13.6.2016. Videre legges det opp til at saken framlegges og 
behandles i møte i Arbeidsmiljøutvalget (FAMU) 14.6.2016. 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 i styremøte.  
 

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 2016-kroneverdi. 
• Faktisk rentekostnad på lån med fastrente i bindingstid. 
• Følgende renteprognose for flytende renter: 

 
• Aktivitetsvekst på 0,7 % i perioden.  
• Inntektsvekst på aktivitetsbasert inntekt er lagt lik aktivitetsvekst. Annen inntekt f.eks tilskudd 

er lagt med null vekst. 

I brevet fra Helse Vest RHF var det satt følgende resultatkrav for foretaksgruppen: 

2017 2018 2019 2020 2021
Renteprognose 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,5 %
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I styresak 101/15 B Prosjekt sykehusutbygging ble resultatkravene satt til: 
 

 
 
Administrerende direktør legger resultatkravet fra Styresak 101/15 til grunn ved årets rullering av 
langtidsbudsjettet.  
 

2.2 Forutsetninger i 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. 
 

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. Foretaket vil også arbeide aktivt for at liggetiden for de som fortsatt 
må legges inn blir kortere, når det er riktig i forhold til faglige vurderinger.  
Befolkning vil bestå av en større andel eldre, som vil føre til at sykdommer relatert til aldring vil øke. 
Nasjonale trender tilsier at psykiske lidelser, 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, pleie og omsorg og 
behandling. 
Øyeblikkelig hjelp-senger er etablert i kommunene. I tråd med intensjonene i Samhandlingsreformen 
skal spesialisthelsetjenesten kun behandle de pasientene som har behov for spesialisthelsetjenester, og 
de som kan få et like godt eller bedre tilbud i kommunene vil behandles i kommunene. 
 
 Med basis i SSB sin framskriving (middels nasjonal vekst) av befolkningsveksten vil befolkningen i 
perioden fra 2017 til 2021 vokse med 5,9 % i helseregion vest. Denne veksten er ulikt fordelt mellom 
helseforetakene i regionen, og for Helse Stavanger forventes befolkningsveksten fram til 2021 å være ca 
6,9 %. Innenfor Helse Vest legges det opptil en samlet årlig vekst innenfor spesialisthelsetjenesten i på 

i mill. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Resultatkrav 80           120         130         150         160         153         
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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 0,7 % hvert år frem tom 2021.  
 
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. 
 

2.2.2 Personell og kompetanse  
Utviklingstrekk i samfunnet viser at det innen helse- og omsorgstjenestene vil bli betydelige 
kompetanse- og personalmessige utfordringer i de neste tiårene. En utfordring for Helse Stavanger vil 
være å sikre god kvalitet og troverdighet på pasientenes helsetjeneste. Tilgang på praksisplasser og 
kvalitet og relevans på den praksisveiledning som gis, vil være sentrale utfordringer i mange år. 
 
 Rekruttering vil fortsatt være en utfordring i årene som kommer innenfor enkelte grupper. 
Spesialsykepleiere er en spesielt rekrutteringssvak gruppe og det må sikres at sykehuset har tilstrekkelig 
kompetanse i spesialavdelingene. 
 

2.2.3 Medisinskteknisk utvikling  
PET-skanner vil være på plass i løpet av 2016. Det er beregnet driftsøkonomiske konsekvensene for 
foretaket ved investeringene som er innarbeidet i langtidsbudsjettet. Øvrige investeringene til MTU er 
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.  

 

2.2.4 IKT-prosjekter  
Helse Vest er 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 regneskap, innkjøp og logistikk . 
 Alle møter. 
 KAPP (kostnader og aktivitet per pasient) 
 DIPS-Arena, oppgradering av EPJ-løsningen.  

 
 
Innføringen vil også bli ressurskrevende på flere områder: 
 Medarbeidere 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. 
 Enhetene i helseforetakene som er mottaker av de nye systemene, vil ha behov for ressurser 

både til innføring av prosjekter og i driftsfasen. 
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Disse prosjektene gjelder primært interne forhold og i mindre grad pasientinvolvering. Fokuset på 
pasientinvolvering 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 nye løsninger. 
 
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. 
 

2.2.5 Prosjektkontoret 
Helse Stavanger opplever stor og økende prosjektaktivitet. Samtidig erkjennes det endel mangler i 
prosjektstyringen og oppfølgingen av prosjektene. Det er områder en ikke har viet tilstrekkelig 
oppmerksomhet eksempelvis samarbeid mellom prosjekt og linjen, beregning og oppfølging av kost-
nytte og gevinstrealisering. I tillegg er det slik at utilstrekkelig koordinering skaper ressursknapphet inn i 
det enkelte prosjekt. Prosjekter er eksternt, regionalt og internt initiert. Det er risiko for at leveranser 
ikke er tilstrekkelig koordinert og understøtter ønsket tjenestetilbud. En registrerer at elementer i 
prosjekter blir endret eller ikke gjennomført fordi linjeorganisasjonen ikke kjenner forutsetninger, 
sammenhengen og hensikt med tiltaket. Lang tidshorisont for noen av prosjektene gjør det utfordrende 
å ivareta kontinuitet i etterlevelse av prinsipielle føringer som er besluttet.  
 
Foretaket opplever også behov for tydeliggjøring av prosjektleders rolle, tyngde og ansvar. Det er 
ønskelig å profesjonalisere og tydeliggjøre roller og forventninger til de ulike prosjektdeltakerne. En 
viktig forutsetning er at en etablerer gode systemer for rapportering og oppfølging av prosjektene.  
 
Basert på dette har administrerende direktør sikret opprettelsen av et eget Prosjektkontoret i Helse 
Stavangers HF. Kontorets mål er å sikre at prosjekter uavhengig om de er eksternt, semi eksternt eller 
internt initiert blir godt forankret, gjennomført og implementert i foretaket slik at det enkelte prosjekts 
mål blir oppfylt og gevinster realisert. Kontoret er organisert under økonomi- og finansdirektør. 
 

2.2.6 Byggeprosjekter 
Sykehusutbyggingsprosjektet er det største prosjektet i perioden.  

Prosjektet følger «Tidligfaseveilederen» i sitt planleggingsarbeid, og arbeider nå i forprosjektfasen som 
skal være ferdig mars 2017.  

Figuren nedenfor viser en grafisk skisse av fremdriften i forprosjektfasen.  
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2.2.7 Nasjonale og regionale føringer  
Langtidsbudsjettet er utarbeidet i tråd med nasjonale og regionale føringer. Følgende dokumenter er 
vektlagt: 
 Statsbudsjett for 2016 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 2015. 
 Styringsdokument 2016 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 2016 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 
tar hensyn til i fordeling av omstillingskrav og innarbeider i den årlige budsjettprosessen.  
 

3 Hvordan vil Helse Stavanger HF møte behovet og innfri kravene til kvalitet 
og økonomi 

I Strategiplan 2013 – 2017 er det definert 6 strategiske satsningsområder.  
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1) Tidlig intervensjon. 
2) Rekruttere og beholde.  
3) Tilstrekkelig areal og teknologisk utstyr til god diagnostikk og behandling 
4) Videreutvikling av universitetssjukehuset, fortsatt satsning på forskning, undervisning og 

innovasjon 
5) Kvalitet og pasientsikkerhet.  
6) Samhandling internt og med kommuner.   

 
Disse satsingsområdene bygger på regional strategiplan Helse 2020.  
 
Helse Stavanger HF arbeider aktivt med de ulike satsningsområdene: 
 

1) 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.  
 
Endring i sykdomsbilde vil ikke bare ha betydning for behandling, men også for den diagnostiske 
kapasiteten. God kapasitet på billeddiagnostikk og patologi er viktig for å stille diagnose tidlig. 
Helse Stavanger arbeider kontinuerlig for å unngå korridorpasienter i tråd med sentralt styringsbudskap 
og føringer fra regionalt prosjekt og det er iverksatt flere tiltak for å redusere bruk av korridorplasser.  
 
I tråd med nasjonale og regionale føringer for kreftbehandling prioriterer Helse Stavanger HF i tråd 
med prioriteringsveilederen og har spesielt fokus på å oppfylle retningslinjene i forhold til 
pakkeforløpene for kreft. Det er opprettet egne kreftforløpskoordinatorer for alle forløp. Arbeidet med 
å etablere forløp for utredning og behandling av pasienter med psykiatriske lidelser er igangsatt.  
 

2) Rekruttere og beholde personell  
 

Tilgang på personell med riktig kompetanse er en forutsetning for at Helse Stavanger HF nå og i 
fremtiden skal kunne tilby pasienter riktig behandling.  
 
Det jobbes med flere ulike tiltak for å rekruttere og beholde personell. 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.  
 
Lønn under utdanning av spesialsykepleiere blir videreført, gitt forutsetting om foretakets behov. 
Foretaket vurderer også muligheter for bedre tilrettelegging for videreutdanning for å sikre bedre 
rekruttering av enkelte personellgrupper som spesialsykepleiere og bioingeniører.  
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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.  
 
Oppgavedeling mellom yrkesgrupper er også 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. Avansert oppgaveplanlegging er også ett tiltak som vil bidra til 
riktig bruk a spesialkompetanse.  
 
God rekruttering til lederstillinger og kompetente ledere, er en viktig forutsetning for god drift. 
Foretaket ønsker å satse mer på lederopplæring og er i gang med å utvikle introduksjonskurs for alle 
nye ledere. Det er forventet at dette vil føre til at ledere får raskere innføring og bruke mindre tid på 
administrative systemer, samt blir tryggere i sin rolle og bedre kjennskap til hvilke stabsresurser til har 
tilgjengelig. Bedre grunnopplæring i administrative systemer vil også lette arbeidsmengde i flere 
stabsenheter. 
 

3) Tilstrekkelig areal og teknologisk utstyr til god diagnostikk og behandling 

Helse Stavanger har en stor utfordring knyttet til tilstrekkelig og hensiktsmessig areal for 
pasientbehandling. Dette er bakgrunnen for sykehusutbyggingsprosjektet, jfr pkt 2.2.6. 
Imidlertid arbeides det kontinuerlig med å frigjør areal til pasientbehandling innenfor dagens 
bygningsmasse. Et tiltak som er i gang er felles resepsjon/mottak for poliklinikker med 
betalingsautomater. På den måten kan foretaket frigjør kapasitet, både areal og personal, til annet 
behov.  
 
Etter hvert som en klarer å flytte mer behandling fra døgn til dag og poliklinikk, vil også arealbruken 
måtte tilpasses den nye driftssituasjonen.  Det er etablert eget prosjektet som vil gå igjennom mulig 
frigjøring og om disponering av areal knyttet til sengeposter, jfr. internt samhandlingsprosjektet pkt. 7 
Kap. 3.). 
 

4) Videreutvikling universitetssykehuset 

Stavanger universitetssjukehus sin forskningsproduksjon har stabilisert seg på rundt ca 5 % av 
forskningen blant sykehusene i Norge. Samtidig har en økt andelen i Helse Vest og ligger nå nær 25 % 
av forskningen i Helse Vest. 
For administrerende direktør har det vært en vesentlig strategi å bygge universitetssykehusfunksjoner i 
Helse Stavanger HF. Sentrale elementer i forskningssatsingen i de nærmeste årene vil være:  
 
• Forsknings biobanker.  

Vi har allerede etablert sentral lagringsfasilitet som må videreutvikles med anskaffelse av 
robotisert lagringsenhet med en kostnad på ca 8 millioner kroner. Den forventes finansiert delvis 
fra sykehusets investeringsbudsjett og delvis fra infrastrukturmidler fra Biobank Norge. 

• Videreutvikling av statistikkfunksjonen.  
Det er etablert egen seksjon for statistikk og kapasiteten må utvikles i tråd med behov for 
statistisk kompetanse i de kliniske studier som gjennomføres.  

• Forskningspost.  



 

10 
 

I tråd med krav i styringsdokumentet er det under etablering en sentral forskningspost ved 
sykehuset som skal ivareta det overordnede behov for kliniske utprøvninger i tråd med kravene.  

• Global helse.  
 Foretaket vil bygge opp forskningskompetanse innen global helse. 
  
I samarbeid med Valide vil man videreutvikle innovasjonsarbeidet og legge til rette for alle typer 
innovasjon. Stavanger universitetssjukehus har hatt flere EU-prosjekter som er blitt gjennomført på en 
god måte. Man har fortsatt fokus på EU-prosjekter og vil bruke midler og fremme søknader slik at man 
kan opprettholde den andel sykehuset har hatt av EU-prosjekter. 
 

6) Kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Pasientsikkerhet 
Helsetjenesten skal videreutvikles slik at pasienter og brukere i større grad opplever å få trygg og god 
helsehjelp. Kvalitetsmålinger og pasienterfaringsundersøkelser skal offentliggjøres og brukes aktivt i 
systematisk forbedringsarbeid.  
 
Gjennom det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og Program for pasienttryggleik i Helse Vest 
arbeider foretaket for å redusere tallet på og konsekvensene av uønskede hendelser som fører til skade 
på pasienter, og bygge en åpenhetskultur som borger for god kvalitet.  
Målet for pasientsikkerhetsarbeidet både nasjonalt og i Helse Vest er at antallet skader på pasienter målt 
ved GTT er halvert i innen utgangen av 2017. 
 
Smittevern  
I «Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten» pekes det på at den økte forekomsten av 
antibiotikaresistente bakterier kan forebygges ved restriktiv bruk av antibiotika gjennom 
implementering og oppfølging av et antibiotika-styringsprogram. Det er også et mål i 
Oppdragsdokumentet fra Helse og omsorgsdepartementet at andelen av sykehusinfeksjoner skal være 
lavere enn 4,7 % målt ved prevalensundersøkinger. Videre viser erfaringene at utbrudd av smittsomme 
sykdommer i og utenfor sykehuset vil oppstå. På bakgrunn av dette er det nødvendig å sikre 
tilstrekkelig smittevernkompetanse i sykehuset for å håndtere smitteutbrudd, arbeide systematisk med 
forebygging av sykehusinfeksjoner og etablere mikrobiologisk overvåking for å oppdage og stanse 
utbrudd. Det er etablert et eget prosjekt internt for å iverksette HOD sin handlingsplan mot 
antibiotikaresistens – med vekt på målet om reduksjon av antibiotikabruk i befolkningen med 30% 
innen 2020.  
 

7) Samhandling  

Samhandling handler om godt samarbeid på tvers av avdelinger/institusjoner og profesjoner. Det 
oppnås blant annet ved gode, forutsigbare og effektive pasientforløp. 
 
Internt settes det i gang fire stor samhandlingsprosjekt i løpet av sommeren 2016, med mål om å være 
klar til implementering 1.1.2017.  
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Det blir tre samhandlingsprosjektet på tvers i somatikken, og ett i psykiatrien: 
• Fordeling av senger og evt. reduksjon av senger for etablering av dagenhet (fra døgn til dag). 

Dette ble påbegynt i 2015, men satt på vent i påvente av effekter av Diagnostisk senter. Det 
pågår nå et arbeid for å analysere ulike tallgrunnlag som utgangspunkt for videre arbeid. Dette vil 
bli presentert ultimo mai, tentativ oppstart av prosjektet og valg av løsninger, er juni 2016. 

• Etablering av felles dagenhet for ikke-kirurgiske pasienter (fra døgn til dag) – utredning mhp evt 
implementering pr januar 2017. 

• God bruk av DK-Hillevåg, fellesprosjekt i somatikken for å planlegge drift slik at ressursene kan 
nyttes best mulig. 

• Samhandlingsprosjekt på tvers i Psykiatrisk divisjon – økt samhandling i voksenpsykiatrien. 

 
Bedre samhandling med primærhelsetjenesten og kommunene er også en del av satsningsområdene. 
Målet med samhandlingsreformen er å forebygge mer, behandle tidligere og bidra til en mer samordnet 
og likeverdig helsetjeneste.   
 
Samhandlingsreformen har gitt effekt i forhold til dagens drift: 
 Utviklingen i antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter følges nøye både i somatikk og 

psykiatri, spesielt overfor de største kommunene.  
 Antall utskrivningsklare pasienter som venter på et tilbud i kommunen følges også opp.  

 
Følgende tiltak vil følges videre for å sikre tilstrekkelig effekt i årene fremover: 
 Psykiatrisk divisjon har hatt særlig fokus på å planlegge utskrivelse sammen med kommunene 

for enkeltpasienter som har ligget i sykehuset i måneder. Dette arbeidet videreføres. 
 Antall reinnleggelser holder seg stabilt. Praksiskonsulent-sykepleiere har hatt eget prosjekt i 

2015 med tittelen «Hvordan forbedre pasientflyten for å unngå unødvendige reinnleggelse?» 
Prosjektrapporten avdekker forbedringsområder som det vil jobbes med i 2016 og fremover. 

 Pasientforløp generelt er fortsatt viktig å forbedre. Informasjonen som følger pasientene til og 
fra sykehuset er til tider mangelfull når pasienten overføres fra et nivå til et annet. Dette utgjør 
en stor risiko for pasientsikkerheten og vil bli prioritert.  

 Tilbudet om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp i kommunen er lovfestet fra 01.01.2016. Det 
ble ultimo 2015 ansatt en allmennlege i akuttmottak. Blant oppgavene for Samhandlingslegen er 
oppfølging av allmennlegene i kommunene for å bevisstgjøre og øke bruken av ø-hjelp sengene. 
Disse tiltakene sammen synes å gi resultater. I tillegg har Samhandlingslegen blitt benyttet i 
enkeltsaker for pasienter med sammensatte lidelser og hyppige innleggelser. Det er åpenbart at 
det er nyttig med en lege ansatt tett opp mot samhandlingsseksjonen, noe som bør prioriteres 
på budsjettet i 2017 når prosjektfinansieringen er avsluttet.  

 I tråd med samhandlingsreformen overføres stadig flere oppgaver til primær-helsetjenesten. 
Praksiskonsulentordningen og fagråd opprettet for å følge opp Delavtale 1- oppgavefordeling 
mellom nivåene, har hatt fokus på gode rutiner/ prosesser ved overføring av oppgaver. Gode 
guidelines, hospitering, undervisning og ambulante tjenester er nødvendig for å få dette til. 
Hospitering er satt i system og evalueres svært positivt for alle faggrupper, men med 
forbedrings potensiale for legene. I regi av praksiskonsulentene er det innført «Nytt og nyttig» 
møter hvor allmennleger inviteres til å få med seg siste nytt innen ulike fagfelt. Dette 
videreføres. 
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4 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 2017-2026. 

Tabellen under viser langtidsbudsjettet i perioden med nytt resultatkrav: 

 
Tabellen er i henhold til mal fra Helse Vest RHF. 

 

4.1 Resultatbudsjett 2017-2021 
Langtidsbudsjettet bygger på budsjettet for 2016. 
  
Basisramme, ISF-inntekt og annen aktivitetsbasert inntekt er basert på budsjett 2015 med en vekst i 
tråd med føring fra Helse Vest RHF på 0,7 % alle år. 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 %. Dette er samme forutsetning som HOD pleier å bruke i statsbudsjettet. Treffsikkerhet på denne 
forutsetningen vil variere over tid, 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. 
 

Resultatbudsjett (i hele tusen) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Basisramme 4 391 4 422 4 453 4 484 4 516 4 547 4 579 4 611 4 643 4 676 4 709
ISF eigne pasientar (inkl. kostn.krev. legem. 1 578 1 589 1 600 1 611 1 622 1 634 1 645 1 657 1 668 1 680 1 692
Gjestepasientar 55 55 56 56 57 57 57 58 58 59 59
Polikliniske inntekter 240 246 247 249 252 254 256 257 259 261 263
Øyremerka tilskott 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Andre driftsinntekter 506 508 510 513 515 517 520 523 526 529 533
Sum driftsinntekter 6 848 6 898 6 944 6 991 7 039 7 086 7 134 7 183 7 233 7 282 7 332
Kjøp av helsetenester 248 249 249 249 251 256 260 265 233 235 236
Varekostnader knytta til aktiviteten i 926 936 941 944 951 957 947 937 942 947 953
Innleigd arbeidskraft - del av kto 458 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Lønn til fast tilsette 3 123 3 101 3 110 3 128 3 146 3 169 3 186 3 175 3 200 3 158 3 122
Overtid og ekstrahjelp 101 101 101 101 101 101 102 103 103 104 104
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 946 946 946 946 946 946 951 957 962 968 973
Offentlige tilskudd og refusjonar vedr -69 -69 -70 -70 -70 -71 -71 -72 -72 -72 -73
Annen lønn 494 495 498 500 503 506 509 512 515 517 520
Avskrivningar 244 234 243 239 225 220 208 196 384 375 365
Nedskriving 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 736 764 775 783 805 831 838 852 861 874 851
Sum driftskostnader 6 757 6 764 6 801 6 828 6 866 6 922 6 939 6 932 7 136 7 113 7 058
Driftsresultat 90 134 143 163 173 164 196 252 97 169 274
Finansinntekter 0 0 0 0 0 0 0
Finanskostnader 10 14 13 13 12 11 10 9 160 153 146
Finansresultat -10 -14 -13 -13 -12 -11 -10 -9 -160 -153 -146
Resultat til styrking av 
finansieringsgrunnlaget 80 120 130 150 161 153 186 243 -63 16 128

Langtidsbudsjett Utvidet langtidsbudsjettperiode
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Avskrivninger er beregnet ut fra eksisterende anleggsformue og planlagte nye investeringer i perioden. 
Avskrivningene reduseres i 2017, men øker igjen ut over perioden. 
  
Finanskostnadene er beregnet på eksisterende lån og nye lån i perioden. Rentekostnad på nye lån er 
basert på de renteforutsetningene som er gitt fra Helse Vest RHF. 
 
Driftskonsekvensene av ny PET-skanner er innarbeidet i langtidsbudsjettet med helårseffekt fom 2017.   
 
Kostnader knyttet til IKT og Helse Vest IKT vil øke i perioden. Helse Stavanger HF har lagt inn 
tilsvarende økning som Helse Vest IKT har lagt til grunn i sitt budsjett. Det gir en økning i kostnadene 
på 37 mill. kr samlet sett i perioden. For nærmere omtale av de ulike prosjektene vises det til kap. 2.2.4 
IKT-prosjekter.  
 
I 2015 ble Helse Vest Innkjøp HF (HVIN) etablert. Det har betydd en overføring av personalressurser 
og budsjettmidler fra Helse Stavanger HF til det nye HF-et. Innkjøpsavdelingen i Helse Stavanger har 
tidligere hatt for liten kapasitet til å forvalte den avtaleporteføljen som foretaket har. Det vil si at det 
nye foretaket vil ha behov for økte ressurser for å kunne håndtere foretakets avtaleporteføljer. I 
langtidsbudsjettet er det lagt inn en økning i tråd med langtidsbudsjettet til HVIN. Til gjengjeld er det 
også forventet en bedre avtaledekning og bedre priser, og skal gi en positiv effekt på vare- og 
driftskostnadene, samt investeringene. 
 
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. 
 
Foretaket ser veksten i varekostnader de 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. De siste årene har stadige flere 
kostbare legemidler blir overført fra finansiering via «blåresept-ordningen» til helseforetakene uten full 
økonomisk kompensasjon. Dersom en tar utgangspunkt i rapporten som Helse Vest RHF utarbeidet på 
vegne av alle de fire RHF; Kostnadsutviklingen for legemidler finansiert av helseforetakene, 23. desember 2015, og 
de prognostiserte veksttallene som ligger her, vil foretaket sine kostnader til legemidler øke med 40-50 
mill. i året de neste tre årene. Veksten skyldes i hovedsak nye kostbare kreftmedikamenter. En slik vekst 
vil ikke foretaket kunne bære innenfor de resultatkrav som nå ligger. I langtidsbudsjettet er det lagt til 
grunn vekst lik aktiviteten, men Administrerende direktør anser dette for å være et område med risiko 
for resultatutviklingen. Dersom veksten blir så stor som det skisseres, forutsetter administrerende 
direktør at det også må følge med økt finansiering for å håndtere denne kostnadsveksten. 
 
ABE-reformen (avbyråkratiserings- og effektviseringsreform) innebærer at foretakene har blitt pålagt 
ytterligere effektiviseringskrav enn det som opprinnelig lå i resultatkravene. For 2015 og 2016 utgjør 
dette til sammen en reduksjon på 1,3% av de aktivitetsbaserte inntektene. Basisrammene ble også 
redusert tilsvarende, men reduksjonen er delvis kompensert med tilskudd til investeringer. Det er 
usikkert om denne reformen blir videreført de kommende årene og hva slags innretning denne vil ha på 
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inntektsrammen. Det er ikke tatt høyde for den type økt effektiviseringskrav i årets rullering av 
langtidsbudsjettet. 
 
Omstillingsprosessen som foretaket er inne i, innebærer økt behov for støtte og oppfølging fra stab og 
støttetjenestene. De store regionale IKT-prosjektene krever også betydelig deltagelse fra stabsenhetene. 
Stabene er også ofte en nøkkelressurs mtp. suksess når regionale prosjekter er ferdig og skal overleveres 
til linjen. Stabsenhetene har til nå klart å frigjøre disse ressursene gjennom omprioritering, men det er et 
økende behov og foretaket må i tiden fremover vurdere hvordan dette best skal møtes.  
 
Resultatutfordring 
Langtidsbudsjettet viser at helseforetaket står ovenfor et vesentlig løft i resultatet de nærmeste årene for 
å klare å nå de resultatkravene som er satt.   
 
Resultatkravene i langtidsbudsjettet, samt de nye kostnadselementene gir et behov for en omstilling på 
minimum 50 mill. kr i 2017 og totalt 117 mill. kr. fram til 2021. I budsjettet er denne omstillingen i 
hovedsak på lønnskostnadene, som er den største kostnadsposten, men også på varekostnadene og 
andre driftskostnader.  
 
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 2016 vil komme som en ytterligere resultatutfordring i 2017.  
 
Hvordan skal Helse Stavanger HF nå det økonomiske resultatet? 
Helse Stavanger HF er inne i en stor omstillingsprosess. Omstillingsplanen til Helse Stavanger HF er 
fundamentert i foretakets strategiplan 2013-2017, og i seks strategisk satsingsområder. Disse områdene 
er: 
 Tidlig intervensjon 
 Rekruttere og beholde 
 Areal og teknologi 
 Videreutvikling av universitetssykehuset 
 Kvalitet og pasientsikkerhet 
 Samhandling internt og med kommuner 

 
Tabellen viser hvilke omstillingskrav som er lagt inn per år fordelt på ulike tiltak: 
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Omstillingskrav 1 er summen av alle tiltak som ligger i Helse Stavanger sin strategiplan jfr. Kap. 3 for 
nærmere beskrivelse. Dette omstillingskravet er fordelt ned per divisjon. I 2015 og i 2016 har det blitt 
identifisert flere utfordringsområder og foretaket arbeider med flere tiltak for å løse disse. Iverksatte 
tiltak i 2016 vil ha helårseffekt i 2017.  
 
Disse tiltakene vil gi økt kvalitet i tjenesten og vil frigjøre kapasitet, som i neste omgang enten kan føre 
til reduserte kostnader eller annet verdiskapende arbeid. Tiltakene er i stor grad rettet inn mot økt 
kvalitet i pasientbehandlingen, for eksempler i form av redusert antall korridorpasienter, bedre 
pasientforløp, mindre ikke-medisinsk begrunnet ventetid, reduserte infeksjoner, bedre samhandling 
med kommunene, jfr kap. 3 for nærmere omtale om tiltakene. Disse grepene skal omstille driften slik at 
foretaket vil klarer en aktivitet og inntektsvekst på 0,7 % uten særlig vekst i ressursbruken. Det er 
foreløpig kun lagt inn en resultatforbedring i 2017.  
 
I kap. 2.2.4 omtales IKT-prosjekter som vil få stor betydning for driften i foretaket. Disse er KULE, 
LIBRA, Alle møter og DIPS Arena.  
 
Foretaket arbeider kontinuerlig med å se på bemanningsplanene og bedre tilpasse de til drift og planlagt 
fravær. Dette vil også ha en effekt i 2017.  
 
Det er knyttet en del forventinger til effekten av Alle møter, men det er vanskelig å isolere de 
økonomiske effektene av prosjektet og dermed si noe om konkrete gevinster i form av tall. Verktøyene 
som ligger i Alle møter vil gi effekt i form av enklere ressursstyring, og vil være en forutsetning for å 
kunne hente ut gevinster i flere av de andre definerte prosjektene som handler om å tilpasse bemanning 
i tråd med omlegging av driften. Det betyr at selv om det ikke er konkretiserte gevinster i form av tall i 
langtidsbudsjettet, vil Alle møter prosjektet være ett av hjelpemidlene for å sikre at foretaket driver så 
god planlegging som mulig. For eksempel kan prosjekter knyttet til Bedre planlegging av bemanning 
også være en del av å ta i bruk verktøy fra Alle møter.  
 
I KULE-prosjektet er det også estimert vesentlige gevinster, og vil bli implementert i 2016 – 2017.  Det 
er lagt til grunn resultatforbedrende gevinster slik som skissert i Sluttrapporten til Forprosjektet på kr 
29 mill., men med 60 % effekt i 2019 og 100 % i 2020. 
 
LIBRA-programmet innebærer innføring nye system på økonomi-området. Også for dette programmet 
er det forventninger til framtidige gevinster. Spesielt innenfor innkjøp og logistikk er det beregnet stor 

2017 2018 2019 2020 2021

Endring 10 - Omstillingskrav 1 15 031 0 0 0 0

Endring 11 - Omstillingskrav 2 - LIBRA 4 375 4 375 0 0 0

Endring 12 - Omstillingstiltak 3 - Bedre tilpasset bemanningsplaner 3 000 0 0 0 0
Endring 13 - Omstillingstiltak 4: KULE 0 0 17 400 11 600 0
Endring 14 - Omstillingstiltak 5: Fire samhandlingsprosjekt på tvers av 
divisjonene 8 000 3 000 3 000 0 0
Endring 15 - Omstillingstiltak 6: Dips Arena 0 0 0 0 0

Endring 18-Kontinuerlig forbedringsprosjekter P-xx 20 000 10 000 9 000 6 000 2 000
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effekt for foretaket med tanke på bedre kostnadskontroll, riktigere innkjøp og mer effektiv lagerstyring 
og forsyningsstrategi. Resultatforbedringen fra Libra er foreløpig estimert til kr 8,8 mill., og er lagt inn i 
budsjettet med 50 % effekt i 2017 og 100 % i 2018. 
 
Helse Vest IKT har foreløpig ikke tallfestet gevinster til Dips-Arena. Det er derfor ikke langt noe inn i 
langtidsbudsjettet.  
 
De store IKT-prosjektene er foreløpig ikke fordelt ned på divisjon/klinikk. Men de retter seg 
hovedsakelig inn mot somatisk virksomhet. Psykisk helsevern og TSB vil ikke bli like sterkt påvirket av 
disse. Dette vil være med å bidra til at kostnadsveksten i somatikk blir mindre enn veksten innen 
psykiatri.  
 
I tillegg arbeider de enkelte avdelinger kontinuerlig med å identifisere ytterligere forbedringsområder og 
iverksette flere omstillingstiltak. Det vil bli stilt krav om kontinuerlig forbedringsprosjekter, både innen 
kvalitet og økonomi. På samme måte som tidligere vil dette være prosjekter som er initiert fra ulike 
avdelinger. Estimert effekt for 2017 ligger litt lavere enn hva som ble realisert i 2015 for P-15, og som 
planlegges for i 2016 med P-16. 
 

4.2 Utvidet langtidsbudsjett 2021-2026 - Sykehusutbyggingsprosjektet 
Helse Stavanger har utvidet langtidsbudsjettet til 2026 for å synliggjøre de økonomiske og finansielle 
konsekvensene av utbyggingen på Ullandhaug. 
 
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 255 mill. i perioden 2022-2026. Totalt for 
perioden 2017 til 2026 skal foretaket løfte driftsresultatet, ekskl. avskrivninger med kr 305 mill.  
 
Konsekvens nytt sykehus 
Nytt sykehusbygg gir mulighet for mer effektiv drift. Sykehusutbyggingsprosjektet har i Konseptfasen 
estimert mulige gevinster ved utbyggingsprosjektet.  
 
I dag oppleves lokalene samt mangel på areal og plasseringen av ulike funksjoner som et stort hinder 
for optimal pasientflyt og ressursutnyttelse. Nytt bygg gir nye mulighet til å planlegge plassering av ulike 
funksjoner i forhold til hverandre, og legger til rette for bedre og raskere pasientbehandling, mer 
effektiv ressursbruk, både med tanke på forsyning, bruk av utstyr og bemanning.  
 
Enerom og færre korridorpasienter vil gi reduksjon i infeksjoner og færre reinnleggelser som vil 
redusere liggetiden. Dette vil øke behandlingskapasiteten og kan gi reduserte gjestepasientkostnader 
eller økte inntekter.  
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Nytt bygg vil også ha moderne og gode løsninger for forsyning, lagerhåndtering og internlogistikk. Når 
nytt bygg står ferdig vil også husleiekostnader reduseres ved at en del av virksomheten som i dag holder 
til i leide lokaler, flyttes til eksisterende lokaler på Våland. 
 
Det er etablert et eget OU-prosjekt som vil arbeide tett med sykehusprosjektet for å sikre at 
arbeidsprosesser, bygg og utstyr settes i sammenheng. OU-prosjektet er ferdig med fase 1 og fase 2 
starter høsten 2016 med konkretisering av utviklingsprosjekter samt utarbeidelse en 
gevinstrealiseringsplan. OU-prosjektet kommer til å gjennomføre ulike utviklingsprosjekter for å sikre 
at arbeidsprosesser og samhandling er utprøvd før det nye sykehuset tas i bruk.  
 
Det er lagt inn resultatforbedring som følge av OU-prosjektet fra 2022, med en gradvis opptrapping til 
2026.  
 
Imidlertid vil to-driftsmodell mellom Våland og Ullandhaug gi noen merkostnader knyttet til de 
funksjoner som må dubleres samt transportkostnader mellom lokasjonene for medisinske prøver og 
evt. ansatte.  
 
I tillegg vil nytt sykehus med større gulvareal enn nåværende sykehus, gi økte kostnader til forvaltning, 
drift og vedlikehold (FDV). Disse merkostnadene er lagt inn fra 2024. 
 
Driftsutfordringer med eksisterende sykehus fram til nytt sykehus er klart 
Aktivitetsvekst vil etter hvert bli mer og mer krevende for sykehuset å håndtere innenfor eksisterende 
lokaler og fasiliteter. Etter 2020 er det antatt at dette vil bli så krevende at det vil gi utslag i 
driftsøkonomien til foretaket. I resultatutviklingen er det derfor tatt høyde for at drift i eksisterende 
bygningsmasse vil føre til økende behov for vedlikehold samt ytterligere leie av eksterne lokaler. 
Denne merkostnaden er inkludert fra 2020 og med økende effekt frem til innflytting i nytt sykehus. 
 
Tabellen under viser estimert effekt på det økonomisk resultatet, per år: 
 

 
 

5 Investering og finansiering  
 
Det er foretakets finansielle evne som bestemmer investeringsmulighetene i perioden.  
Det er lagt til grunn følgende finansieringsgrunnlag for å håndtere investeringsporteføljen: 
 

Beløp i hele tusen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Driftsutfordring eksisterende sykehus -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Konsekvens nytt sykehus 0 0 15 000 45 000 -7 000 60 000 54 000
Resultat etter gevinst 0 0 0 0 10 000 20 000 -5 000 -35 000 -33 000 -60 000 -54 000
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Kontantstrømmen fra driften består av overskudd, avskrivinger og nedskrivninger. I tillegg er 
kontantstrømmen i 2016 redusert med budsjettavviket fra 2015. Det er videre tatt med opptak av nye 
lån og videreføring av likviditetslån fra 2016. Det er forutsatt at sykehusprosjektet blir finansiert med 70 
% lån fra staten, med en nedbetalingstid på 25 år. I tillegg er det lagt inn en forutsetning om lån fra 
Helse Vest RHF på kr 500 mill. i perioden 2020 og 2021. Det er ikke beregnet byggelånsrenter i 
investeringssummen.  
 
Prosjektet er delt opp i to byggetrinn, med konvertering av byggelån og aktivering i 2024 for 
Ullandhaug og i 2025 for ombyggingen på Våland. Det vil si at investeringskostnadene i hovedsak 
aktiveres i 2024.   
 
Avskrivningene er beregnet ut fra eksisterende anleggsformue og de planlagte investeringene i perioden.  
 
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.  
 
Den samlede investeringsplanen for perioden 2016 – 2026 er vist i tabellen under: 

 
 
Sykehusutbyggingsprosjektet er det største prosjektet i perioden. Forprosjektet starter i 2017 og skal 
ferdigstilles i 2024. Prosjektkostnadene er i 2016-kroner. 
 

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

Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget 80 000 119 966 130 002 150 033 161 025 153 090 186 000 243 023 -62 954 16 069 128 092
+ Avskriving 244 000 233 641 242 845 238 704 225 386 219 534 208 024 195 924 384 186 375 344 364 808
+ Nedskriving anleggsmidler
= Kontantstrøm fra driften 324 000 353 607 372 847 388 737 386 411 372 624 394 024 438 947 321 232 391 413 492 900
+/- Resultatavvik 2015 -8 700
+ Opptak av nye lån 0 312 144 149 877 654 464 1 468 102 1 936 718 1 215 654 414 011 39 676 0 0
+ Overført likviditetslån fra året før 75 000
-  Avdrag lån -53 000 -52 621 -52 621 -52 621 -50 496 -50 496 -50 496 -50 496 -290 981 -290 680 -289 287
- Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT -25 700 -14 797 -12 331 -4 932 -4 932 -2 466 0 0 0 0 0
+ Gaver (PET) 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+/- annet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansieringsgrunnlag investeringer 336 600 598 333 457 772 985 647 1 799 085 2 256 379 1 559 182 802 462 69 927 100 733 203 613

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

Sykehusutbygging inkl. MTU 86 330 362 670 214 000 935 000 1 740 000 2 409 600 1 736 600 591 000 56 700
MTU sykehusprosjektet 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000
Opr.Bord/Anest.App./ Respirator/Opr.Lam 10 000 9 000
CT-lab 12 15 000
CT-stråleterapi 10 000
Mammografiapparater m/arb.stasjoner 10 000
Mobile C/G-buer 5 000 5 000
Rtg.- mobile rtg apparat (5 stk) 5 400
MR-lab 15 18 000
MR-lab 16 18 000
PET (innsamlede midler) 25 000
Rtg.- Hillevåg 8 000
Rtg.-lab 13 - Høyproduktiv thorax lab 3 500
Rtg. - Angio Lab 6 12 000
Forskning / Ny teknologi 2 000 0
Kjøp under 5 mill - ikke spesifisert 36 100 13 000
HALE 53 000
SUM MTU 186 000 72 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000
Diverse annet 32 300 55 000 24 000 24 000 24 000 24 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Udisp. Investeringer 16 500 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Ambulansar m.m. 5 200 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
HALE 121 000

SUM annet 175 000 81 000 50 000 50 000 50 000 50 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

SUM investeringer 447 330 515 670 282 000 1 003 000 1 808 000 2 477 600 1 784 600 639 000 104 700 48 000 48 000

Øvrige MTU-investeringer  ligger i summen for 
sykehusprosjektet.
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Fra 2018 inkluderer sykehusutbyggingsprosjektet nødvendig MTU og andre investeringer.  
 
Det er ikke planlagt vesentlige utvidelser eller kapasitetsøkninger i medisinteknisk teknisk utstyr i 
perioden fram til sykehusutbyggingen. Fra 2018 til 2026 er det i sykehusutbyggingsprosjektet lagt til 
grunn et samlet investeringsbehov for MTU på gjennomsnittlig kr 122,4 mill. årlig.  I forprosjektet 
kartlegges behovet i mer detalj, og på dette tidspunktet er ikke endelige fordelingen mellom nødvendige 
investeringer på Våland og investeringer på Ullandhaug klart. Det vil bli klart i løpet av 
forprosjektrapporten.  
 
Nå som valg av tomt er klart, må foretaket også gå mer detaljert igjennom behovet for øvrige 
investeringer. Det pågår et arbeid med å vurdere hva som er minimum for å holde driften i gang til nytt 
sykehusbygg står klart og ombyggingen på Våland starter. Dette behovet er knyttet til de ulike byggene, 
og vil være avhengig av hvilke deler av sykehuset på Våland som skal endre bruksområde og hvilke 
bygg, evt. deler av bygg, skal kun være i bruk til nytt sykehus står klar. Dette arbeidet vil også være en 
det av forprosjektarbeidet.  
 
Oppdatert informasjon med tanke på det helhetlige investeringsbehovet til foretaket i perioden fram til 
20204, vil derfor først foreligge i Forprosjektrapporten som legges frem for styret i mars 2017, ref. 
framdriftsplan.  
 
Investeringer til diverse annet er lagt inn med kr 55 mill. i 2017 og kr 24 mill. ut perioden. Dette er 
bygningsmessige påkostninger av mindre art, ombygging grunnet skifte av MTU-investeringer, tekniske 
oppgraderinger i tråd med lovverk og utskiftning av ambulanser og andre kjøretøy.  
 
I tillegg er det satt av kr 20 mill. kr som foreløpig ikke er disponert.  
 
Det vil i perioden også kunne komme øvrige innmeldte behov/initiativ som må vurderes opp mot et 
evt. endret resultatkrav.  
 
Oppstillingen under viser at helseforetaket har finansielt grunnlag for å gjennomføre de framlagte 
investeringsplanene innenfor tidsperioden. 
 

 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Finansieringsgrunnlag investeringer 336 600 598 333 457 772 985 647 1 799 085 2 256 379 1 559 182 802 462 69 927 100 733 203 613

Sykehusutbyggingsprosjektet 86 330 362 670 214 000 935 000 1 740 000 2 409 600 1 736 600 591 000 56 700 0 0
Medisinteknisk utstyr 186 000 72 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000
Annet 175 000 81 000 50 000 50 000 50 000 50 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Sum investeringer 447 330 515 670 282 000 1 003 000 1 808 000 2 477 600 1 784 600 639 000 104 700 48 000 48 000

Avvik mellom investeringsplaner og finansielt 
grunnlag inneværende år -110 730 82 663 175 772 -17 353 -8 915 -221 221 -225 418 163 462 -34 773 52 733 155 613

Overført "rest-likviditet" fra tidligere år 181 231 70 501 153 164 328 936 311 583 302 668 81 447 -143 971 19 491 -15 282 37 451
Akkumulert avvik mellom investeringsplaner 
og finans. grunnlag 70 501 153 164 328 936 311 583 302 668 81 447 -143 971 19 491 -15 282 37 451 193 064
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