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FORSLAG TIL VEDTAK
1. Styret vedtar framlagt budsjett 2020 for Helse Stavanger HF med et resultatkrav på
100 millioner kroner.
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 2020:
i hele mill kr
SUS2023 ekskl. MTU som skal investeres på Våland
Medisinteknisk utstyr
Bygg
Annet
Investeringsbudsjett

2019
1 509
262
65
47
1 883

4. Administrerende direktør får fullmakt til å gjøre nødvendige tilpasninger eller
omprioriteringer innenfor rammen i investeringsbudsjettet.
5. Styret ber om å få investeringsbudsjettet til ny behandling dersom forutsetninger i
finansieringsgrunnlaget endrer seg.
6. Styret godkjenner foreløpig likviditetsbudsjett for 2020.

Innledning
I samsvar med fremdriftsplanen for budsjettarbeidet for Helse Stavanger HF, legger
administrerende direktør fram forslag til budsjett for Helse Stavanger HF for 2020.
Administrerende direktør tar forbehold om endringer med budsjettmessige konsekvenser
som eventuelt kommer som følge av styret i Helse Vest RHF sin behandling av endelig
inntektsfordeling og resultatkrav 2020, styringsdokument 2020 og eventuelle endringer i
statsbudsjettet under Stortingets behandling. Samlet behandling av konsernbudsjett for Helse
Vest RHF vil bli gjennomført i RHF-styret i februar 2020.
Budsjettsaken beskriver premisser og planlagt utvikling av Helse Stavanger i 2020, og viser
hovedtallene for driftsbudsjettet for foretaket under ett. Videre er det en gjennomgang av de
viktigste endringer fra 2019 til 2020. Hovedfokus når det gjelder investeringer er
detaljeringen av investeringsplanen for 2020. I løpet av våren 2020 vil foretaket rullere
langtidsbudsjettet til 2021–2025, inklusiv 10-årig investeringsplan. Styret får forslaget til
behandling i møte mai 2020.
De hovedtillitsvalgte og vernetjenesten har medvirket gjennom hele budsjettprosessen.
Endelig budsjettforslag legges frem i drøftingsmøte med de tillitsvalgte 16.12.2019, og
foretakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU) 16.12.2019. Styret vil bli informert i styremøtet om
eventuelle protokollerte merknader fra dette møtet.
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Økonomisk langtidsplan 2020–2029

Økonomisk langtidsplan for 2020–2029 ble behandlet i styresak 36/19. Følgende vedtak ble
gjort:
1. Styret vedtar forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2020 – 2029.
2. Styret gir sin tilslutning til de prioriteringer og satsingsområder som saken beskriver.
3. Styret gir tilslutning til følgende resultatkrav i perioden:

4. Styret vil vedta detaljert budsjett for det enkelte år i de årlige budsjettbehandlingene.
Økonomisk langtidsplan er et førende element i det årlige budsjettarbeidet.
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Budsjettprosess

Prosessen startet i juni 2019. Fremdriftsplanen for budsjettarbeidet har vært godt kjent i
foretaket. Foretakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU), hovedtillitsvalgte(HTV),
hovedverneombudet (FHVO) og brukerutvalget har blitt orientert om foreløpig
budsjettramme og om budsjettprosessen i løpet av høsten. Endelig budsjettforslag legges frem
i drøftingsmøte med de tillitsvalgte den 16.12.2019, og foretakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU)
16.12.2019.
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Basert på styrevedtak, strategier og målsetninger har administrerende direktør innarbeidet
de prioriteringene som ligger til grunn for foretaket i 2020. Budsjettet har vært behandlet i
administrerende direktørs ledermøter og i egne budsjettmøter. Det videre budsjettarbeidet
har pågått i klinikkene med bistand fra økonomiavdelingen.
Alle klinikkene har utarbeidet aktivitetsbudsjetter for 2020. Aktiviteten måles i:
o Antall opphold, dvs. liggedøgn, dagbehandlinger og konsultasjoner poliklinikk
o Antall DRG-poeng
o Oppholdsdøgn psykisk helsevern
o Antall unike pasienter psykisk helsevern
3
3.1

Tildeling budsjett 2020
Inntekter til Helse Stavanger

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 og frikortrefusjoner fra
HELFO.
I tillegg til disse inntektene har foretaket også inntekter som gjelder avtaler med andre
samarbeidspartnere, leieinntekter (boliger), prosjektinntekter og andre salgsinntekter.
3.2 Finansiering av investeringer i 2020
Midler til investeringer er en del av den årlige basisbevilgningen. Det betyr at Helse Stavanger
HF må prioritere investeringene innenfor den likviditet foretaket 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. For å sikre tilstrekkelig finansiering må investeringsrammen styrkes gjennom
resultatoverskudd.
De midlene Helse Stavanger HF har til disposisjon til investeringer i 2020 består av
avskrivninger, overskudd samt innvilget lån fra Helse Vest RHF, lån fra HOD, fratrukket
avdrag på lån og likviditet til investeringer i Helse Vest IKT.
For byggeprosjekt over kr 500 mill. kan HOD tildele lån opp til 70 % av investeringskostnaden
med nedbetaling på inntil 35 år. Helse Stavanger HF har i statsbudsjettet for 2020 fått tildelt
kr 1,488 mill. i lån til SUS2023, inkl. lån til universitetslokaler til UIS og UIB på Ullandhaug.
3.3 Hovedtrekkene i statsbudsjettet
Statsbudsjettet for 2020 Prop. 1 S (2019-2020), ble lagt frem 07.10.2019, og Stortinget skal
vedta endelig statsbudsjett i desember 2019.
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Det er lagt til grunn en forventning om generell aktivitetsvekst på 1,5 % og en forventet prisog lønnsvekst (deflator) på 3,1 %.
For pasientbehandling omfattet av ISF-ordningen innen somatikk er det lagt til inn en
aktivitetsvekst på om lag 1,4 % fra 2019 til 2020.
Enhetsprisen for somatisk fagområde er satt til kr 45 808 (økning på 2,6 %).
I statsbudsjettet foreslås det å flytte 200 mill. kroner fra de regionale helseforetakenes
basisbevilgninger for å øke innsatsstyrt finansiering innen PHV (psykisk helsevern) og TSB
(rusbehandling). Ny enhetspris for poliklinisk PHV og TSB er kr 3 160 (økning på 15%).
Kravene til å unngå fristbrudd, redusere ventetider samt styrke kvalitet og pasientsikkerhet
videreføres i 2020.
Regelen om at rusbehandling og psykisk helsevern skal ha en årlig vekst som er høyere enn
somatikken, er videreført.
Pensjonskostnadene i 2020 er samlet sett foreløpig anslått til å bli kr 1 200 mill. høyere enn
bevilgningen i 2019. For Helse Stavanger HF er pensjonskostnadene redusert med om lag kr
5,8 mill. sammenlignet med 2019.
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen)
I forslag til Statsbudsjett er det lagt inn et effektiviseringskrav på 0,5 % av helseforetakenes
inntekter. For Helse Vest innebærer dette et trekk i basisrammen på om lag 93,9 mill. kroner. I
tillegg er det gjort en reduksjon i de aktivitetsbaserte inntektene tilsvarende 0,5 %. Dette
utgjør om lag 45,4 mill. kroner. Samtidig blir det tilført midler til basisrammen for å gi rom for
bl.a. investeringer. For Helse Vest utgjør dette 104,6 mill. kroner i økt basisramme.
For Helse Vest blir nettoeffekten av ABE-reformen om lag 35 mill. kroner i reduserte inntekter
for 2020.
Effekten av ABE-reformen siden 2015 er estimert til følgende:
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Grovt estimert utgjør ABE-reformen et økt effektiviseringskrav på 10 mill. for Helse Stavanger
HF, og utgjør tilsammen om lag 91 mill. i 2020.
Utøvende personell ISF
Fra 2020 er det foreslått å inkludere all aktivitet for alle kategorier av personell som allerede
inngår i ISF. Etter innspill fra Helsedirektoratet er det foreslått å godkjenne mer aktivitet for 9
kategorier av personell, dvs. sykepleiere, jordmor, audiograf, ergoterapeut, fysioterapeut,
klinisk ernæringsfysiolog, ortoptist og optiker, som i dag er godkjent for ISF-refusjon for
utvalgte DRG-er. I tillegg er det foreslått å utvide gruppen av utførende personell til å
inkludere 7 nye personellgrupper; stråleterapeut, sosionom, vernepleier, pedagoger,
barnevernspedagog, logoped og genetiker. Endringen innebærer at basisrammen til de
regionale helseforetakene reduseres med 99,2 mill. kroner. For Helse Vest utgjør dette en
reduksjon i basisrammen på 18,7 mill. kroner. For Helse Stavanger HF er det estimert til en
reduksjon i basisrammen på kr 5,4 mill., med en tilsvarende økning i ISF-finansiering.
Økte egenandeler
Egenandeler for lege-, psykolog- og fysioterapitjenester, poliklinisk helsehjelp, lab/røntgen,
opphold ved opptreningsinstitusjoner, behandlingsreiser til utlandet, samt pasientreiser er
foreslått økt med 6,8% i snitt. Egenandelen for pasientreiser, opphold ved
opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet blir økt fra 1. januar 2020. Andre
egenandeler under «tak-ordning» blir økt fra 1. juli 2020, som svarer til en økning på ca. 3,4%
for året samlet. Inntektene til helseforetakene skal ikke påvirkes av forslaget til å øke
egenandelene, basisrammen blir derfor redusert tilsvarende. Dette er estimert til kr 7,6 mill.
for Helse Stavanger HF.
Gebyr ikke møtt
Gebyret for pasienter som ikke møter til somatisk behandling økes til et beløp som tilsvarer 3
ganger ordinær egenandel. Samlet sett innebærer økning av gebyret en merinntekt for
sykehusene på kr 54,2 mill. Av dette får de regionale helseforetakene disponere kr 30 mill.
Resterende del på kr 24,2 mill. blir trukket ut av basisrammen. For Helse Vest utgjør dette en
reduksjon på kr 4,6 mill. Dette er estimert til kr 1,4 mill. for Helse Stavanger HF.
Telefonkonsultasjoner
Telefonkonsultasjoner innen somatikk vil bli inkludert i ISF fra 2020. Telefonkonsultasjoner
kan bidra til mer effektiv ressursbruk for både behandler og pasienter og gi økt fleksibilitet.
Endringen innebærer at basisrammen vil bli redusert tilsvarende. For Helse Vest utgjør dette
en reduksjon på kr 5,5 mill. Dette er foreløpig estimert til kr 1,6 mill. for Helse Stavanger. ISFbudsjettet er økt tilsvarende.
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Laboratorier og poliklinisk virksomhet
Statsbudsjettet legger også føringer for refusjonstakster for poliklinisk virksomhet innenfor
områdene radiologi og laboratorievirksomheter. Refusjon av egenandeler for poliklinisk
virksomhet inngår også i ordningen.
Statsbudsjettet legger til rette for en vekst på 2,2 % i aktiviteten innenfor poliklinisk aktivitet
som omfatter laboratorie- og radiologitjenester.
For å stimulere til økt effektivisering er refusjonstakstene for laboratorie- og
radiologitjenester underregulert med kr 27 mill. for hele landet, sammen med ABE-reformen
betyr det at refusjonssatsene for radiologi og laboratorievirksomhet øker i gjennomsnitt med
1,6 % til neste år.
Finansieringsansvar nye pasientadministrerte legemidler (H-resept)
Helseforetakene skal overta finansieringsansvaret fra folketrygden for nye
pasientadministrerte legemiddelgrupper fra 1. september 2020. Nye legemiddelgrupper som
foreslås overført er legemidler til behandling av komplikasjoner ved nyresvikt, legemidler
brukt i forbindelse med transplantasjoner og legemidler innenfor terapiområdene ALS,
jernoverskudd, Cushings syndrom og immunglobuliner.
Overføringen gir økning i basisrammen til Helse Stavanger HF på kr 11,9 mill., og inkluderer
helårseffekt for legemidler som foretaket overtok 1. februar 2019.
Lån
I 2020 er det bevilget kr 1 430 mill. i lån til sykehusutbygging SUS2023. I 2019 ble
lånebevilgningen utvidet til å inkludere midler til universitetslokaler til UIB. Bevilgningen i
2020 utgjør kr 28 mill.
I tillegg er foreslått utvidet låneramme på kr 60 mill. i 2020 kroner knyttet til
universitetslokaler i samarbeid med UIS på Ullandhaug. Bevilgningen i 2020 utgjør kr 30 mill.
Til sammen er det foreslått kr 1 488 mill. i lån i 2020.
Intensivambulanse
I statsbudsjettet er Helse Stavanger tildelt kr 270 000 for drift av intensivambulansen.
Bakgrunnen for tildelingen er at dagens landingsplass ved Stavanger universitetssjukehus
ikke kan benyttes for de nye redningshelikoptrene (AW101) og det finnes ikke egnede steder
for etablering av midlertidig landingsplass ved universitetssykehuset. Det er besluttet at
Stavanger lufthavn Sola vil derfor benyttes som en midlertidig løsning frem til nytt sykehus i
Stavanger står klart med egen helikopterlandingsplass.
Avansert hjemmesykehus for barn
Særskilt tilskudd til å videreutvikle avansert hjemmesykehus for alvorlig syke barn er
videreført i 2020 med kr 6,4 mill.
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3.4 Inntektsfordeling til Helse Stavanger HF fra Helse Vest RHF 2020
Styret i Helse Vest RHF behandler i møte 12.12.2019 sak om Inntektsfordeling og resultatkrav
2020. Budsjettet til Helse Stavanger HF er utarbeidet med utgangspunkt i de foreløpige
premissene gitt fra Helse Vest RHF. Administrerende direktør tar forbehold om endringer
med budsjettmessige konsekvenser som eventuelt kommer som følge av styret i Helse Vest
RHF sin styrebehandling, styringsdokumentet for 2020 og eventuelle endringer i
statsbudsjettet under Stortingets behandling.
Inntektsrammen er fordelt pr. helseforetak som følger (i hele tusen):
Tabell 1

Vekst i inntektsrammen for 2020 målt mot 2019
Tabell 2

Tabell viser en samlet vekst i inntektene fra Helse Vest RHF på 4,0 % for Helse Stavanger,
korrigert for nye/endret forhold.
Dersom en holder utenfor økt ISF-inntekt for somatikk utenfor, gir det følgende vekst tall:
Tabell 3

Denne veksten skal dekke deflator på 3,1 %, dvs. en inntekstvekst (ekskl. ISF-somatikk) på
0,4%.
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Helse Vest skriver i sin styresak at de viktigste årsakene til den lave veksten i inntektsrammen
er:




Nasjonal inntektsmodell kriterieverdier
ABE reformen – nettoeffekt
Sammenslåing av Hornindal/Volda – (Helse Førde)

- 26,4 mill.
- 35,0 mill.
- 20,4 mill.

Andre faktorer de fremhever som årsak til at veksten på helseforetakene blir lavere, er økte
utgifter/satsinger til e-helseløsninger, behov for økte utgifter til luftambulansen og prioriterte
satsingsområder i Helse Vest.
Resultatkrav 2020
Følgende resultatkrav for 2020 legges frem til styret i Helse Vest:
Tabell 4

Administrerende direktør i Helse Stavanger HF ser det som viktig at foretaket har et stramt,
men realistisk resultatkrav. En økning fra kr 90 mill. til kr 137 mill. vurderes som for
krevende med bakgrunn i den lave veksten i inntektsrammen fra 2019 til 2020.
Administrerende direktør har derfor bedt om at resultatkravet nedjusteres til kr 100 mill.
Helse Vest RHF har med forbehold om godkjennelse fra styret i Helse Stavanger HF, redusert
resultatkravet til Helse Stavanger HF fra kr 137 mill. til kr 100 mill.
3.4.1

Kvalitetsbasert finansiering (KBF)

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) innebærer at en del av budsjettet blir gjort avhengig av
resultatene på utvalgte kvalitetsindikatorer. Det er ikke selve resultatet på indikatorene som
er avgjørende, men det relative resultatet i forhold til de andre foretakene som avgjør hvor
mange poeng en får.
I 2020 får Helse Stavanger kr 20,9 mill. og dette er kr 0,8 mill. mer enn i 2019.
3.4.2

Bestilling og ISF-inntekt

DRG-prisen i 2020 er satt til 45 808 kroner. Det er lagt til grunn en prisøkning på 3,1 %. Det
er videre tatt høyde for at ABE-reformen, som innebærer at prisen er redusert med 0,5 %.
Samlet gir det en prisjustering på DRG-prisen på 2,6 %.
I overslagsbevilgningen fra statsbudsjett er det lagt inn en vekst i ISF-finansiert
pasientbehandling på om lag 1,4 %. Med basis i prognosen for DRG-poeng per september har
Helse Vest RHF lagt følgende overslagsbevilgning til grunn for Helse Stavanger:
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Tabell 5

Helse Vest RHF har lagt til grunn en aktivitetsvekst på 1,77% for Helse Stavanger. I tillegg
kommer DRG-poeng knyttet til nye legemidler, flere yrkesgrupper og telefonkonsultasjoner
som blir refusjonsberettiget. Samlet sett gir dette en vekst i DRG-poeng som er høyere enn
1,77 %. I budsjettet for 2020 har Helse Stavanger har budsjettert DRG-poeng i tråd med
overslagsbevilgningen fra Helse Vest RHF.

3.4.3

Overføring av revmatologi fra Haugesund Revmatismesykehus til Helse Stavanger

Haugesund Revmatismesykehus har historisk sett behandlet pasienter fra Helse Fonna og
Helse Stavanger sitt opptaksområde. Helse Stavanger har fått i oppdrag å etablere og
implementere et utdanningsforløp for spesialister innen revmatologifaget for å sikre at
foretaket kan gjennomføre en opptrappingsplan innenfor pasienter i sitt nedslagsfelt, jf.
vedtak i Helse Vest styresak 033/18. Helse Stavanger fikk kr 5 mill i 2019, og får ytterligere kr
5 mill i 2020.
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Planlagt aktivitet og ISF-inntekt i Helse Stavanger HF

Tabellen under viser foretaket sine plantall for døgn- og dag opphold, samt polikliniske
konsultasjoner.
Tabell 6 Aktivitet somatikk

Oppholdstype
Dagopphold
Døgnopphold
Polikliniske opphold

Budsjett 2019 Prognose 2019 Budsjett 2020
19 311
19 311
20 479
46 888
45 369
46 224
342 017
347 222
363 132

Endring
B19/B20
6,0 %
-1,4 %
6,2 %

Endring
P19/B20
6,0 %
1,9 %
4,6 %

Målt ut fra prognosen for 2020 er det spesielt dagopphold og polikliniske opphold som øker.
Det er lagt til grunn en økning i døgnopphold målt mot prognosen 2019, men med en nedgang
målt mot budsjettet 2019. Økningen mot prognosen er i hovedsak innen geriatriske fag og
kardiologi.
For dagopphold er det spesielt de kirurgiske fagene som har en forventet økt aktivitet i 2020.
Dette henger sammen med forbedringsprosjekter rettet mot økt utnyttelse av
operasjonskapasitet, planlagt økning i legeressurser samt fortsatt vridning fra døgn til dag.
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Økningen i polikliniske konsultasjoner er i hovedsak knyttet til forventet økning innen
dialyse, hudavdelingen, avdeling for blod og kreftsykdommer samt etablering av
osteoporosepoliklinikk.
Tabell 7 Aktivitet psykisk helsevern og TSB

Oppholdstype
Døgnopphold
Polikliniske opphold

Endring
B19/B20
1,9 %
0,2 %

Budsjett 2019 Prognose 2019 Budsjett 2020
2 979
2 914
2 922
170 711
162 630
170 338

Endring
P19/B20
0,3 %
4,7 %

For PHV og TSB er døgnopphold om lag uendret målt opp mot prognosen. Det er lagt opp til
en vekst på polikliniske opphold, både i Klinikk psykisk helsevern voksne og Klinikk barn,
unge og rusavhengige. Aktiviteten er om lag uendret målt opp mot budsjett 2019.
Ut fra planlagt vekst i aktivitet og estimert DRG-indeks har foretaket budsjettert med følgende
vekst i antall DRG-poeng:
Tabell 8
DRG-poeng

Budsjett 2019

Sum klinikkene
TFG
H-resept
Nye legemidler overført til ISF-ordningen
SUM
- Fratrekk, DRG-poeng, pasienter tilhøyrende i
annen region
+ DRG-poeng, egne pasienter behandlet i andre
regioner/private
Totalt somatikk

Prognose 2019

80 180
3 002
4 048

81 007
3 537
3 180

87 229

Budsjett 2020

B20/B19

B20/P19

2,3 %
1,4 %
1,4 %

87 723

82 847 3,3 %
3 586 19,5 %
3 225 -20,3 %
180
89 838 3,0 %

-1 507

-1 456

-1 476

-2,0 %

1,4 %

5 274

5 459

5 394

2,3 %

-1,2 %

90 997

91 726

93 756

3,0 %

2,2 %

2,4 %

Til sammen har de somatiske klinikkene lagt opp til en vekst i DRG-poeng på 2,2 % målt opp
mot prognosen per september. H-resept og TFG er budsjettert ut fra prognosene og med en
generell aktivitetsvekst.
Veksten i antall DRG-poeng innen PHV og TSB vises i tabellen under:
Tabell 9

DRG-poeng

Klinikk psykisk helsevern voksne
Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige
Totalt psykisk helsevern og TSB

Budsjett 2019

11 383
26 958
38 341

Prognose 2019

10 515
26 075
36 590

Budsjett 2020

11 383
26 759
38 142

B20/B19

0,0 %
-0,7 %
-0,5 %

B20/P19

8,3 %
2,6 %
4,2 %

Antall DRG-poeng viser en vekst mot prognosen, men er om lag lik budsjett for 2019.
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Omstilling og prioritering i 2020

I arbeidet med omstilling og prioritering i budsjett 2020 har foretaket tatt utgangspunkt i de
strategiske satsingsområdene i Helse Stavanger sin utviklingsplan (styresak 51/18 B).
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Den tar utgangspunkt i at foretaket skal forbedre de økonomiske resultatene gjennom å
redusere ressursbruken gjennom å:




Redusere overforbruk
Redusere pasientskader
Redusere ineffektivitet

Omstillingen og tiltakene er i stor grad innenfor samme strategiske områdene som tidligere,
men utvides til nye områder i organisasjonen:







Optimalisering av pasientforløp og reduksjon av interne ventetider, reduksjon av ikkemedisinsk begrunnet liggetid.
Tiltak for økt pasientsikkerhet og kvalitet.
Driftsendringer/tilpasninger for å sikre god utnyttelse av eksisterende kapasitet.
Kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser og samarbeid i organisasjonen. Fortsatt
reduksjon i bruk av overtid og vikarbyrå ved god arbeidsplanlegging.
Gevinstrealisering fra investeringer.
Rekruttere i sårbare stillinger og beholde kompetanse.

5.1 Omstilling
I budsjettet for 2020 er det kun fordelt en generelt effektiviseringskrav på aktivitetsvekst.
Utfordringen i budsjettet ligger i å tilpasse driften til den utfordringen som allerede ligger i
budsjettet fra 2019. Klinikkene vil videreføre mange av de tiltak og prosjekter som allerede er
iverksatt i 2019. Disse vil fortsette å ha effekt inn i 2020 i tillegg til at de utvides til nye
områder i organisasjonen.
Eksempler på konkrete tiltak innenfor de strategiske områdene er:
Økt utnyttelse av DK Hillevåg
DK Hillevåg utvider åpningstiden og øker antall inngrep. Utvidet åpningstid vil gi økte
lønnskostnader, men tilhørende økning i inntekten gir en positiv resultateffekt. Tiltaket vil ha
positiv effekt på ventetidene innen ortopedi, samt økonomisk gevinst er estimert kr 1,3 mill.
Pilotpost 6E/D
OU-teamet kjører pilotprosjekt som dreier seg om å teste nye arbeidsprosesser som skal
brukes på Ullandhaug. Målet er mer tid til pasientbehandling og utjevning av
arbeidsbelastning for medarbeidere. Planen er at arbeidet skal fortsette på gastrokirurgi fra
februar 2020. Konseptet skal også utvides til også å se på bedre flyt på portør,
blodprøvetaking, vareflyt etc slik at en finner de gode arbeidsprosessene med tanke på
fremtidige varelagerheis, rørpost og nye logistikkløsninger. Etter sommeren er det tenkt å
fortsette med en medisinsk post under samme konsept. I 2021 og 2022 skal en portefølje av
løsninger breddes ut til alle sengepostene.
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Dagkirurgisk flyt DK øst
OU-teamet jobber med eget prosjekt opp mot dagkirurgisk prinsipp for å sikre bedre flyt
gjennom dagkirurgisk enhet. Målet er å forbedre planlegging og fordeling av operasjonsstuer
etter behov (økt sambruk og fleksibilitet).
Akuttflytprosjektet
Testing av nye arbeidsprosesser i akuttområdet for å korte ned ventetid for pasienter i
akuttmottaket. Dette gir jevnere arbeidsbelastning for medarbeidere, økt pasientsikkerhet og
tilfredshet. Planen er å gjennomføre opplæring samt teste i to uker i vår, for å kunne evaluere
arbeidsprosessene skikkelig og kartlegge eventuell følger på post etter en slik omlegging.
Reduksjon senger Kvinne- og barneklinikken
Sengepostene har redusert med 6 sengeplasser og nye turnusplaner ble iverksatt i oktober
2019. Antall månedsverk er redusert høsten 2019 og vil ha helårseffekt i 2020. Estimert
besparelse for endring i bemanningsplanen er kr 2,4 mill. I tillegg kommer evt. reduksjon av
overforbruk på variabel lønn.
Inkluderende arbeidsliv og sykefravær
Helse Stavanger arbeider systematisk for inkluderende arbeidsliv og for å redusere
sykefraværet. Målet for satsningen er å sette i gang prosesser ute på arbeidsplassene som
bidrar til bedre arbeidsmiljø, som gir økt trivsel og hvor færre ansatte utvikler helseplager og
har sykefravær. I Helse Stavanger er det iverksatt flere prosesser som støtter opp under dette:
 Oppfølging av enheter med høyt sykefravær
51 utvalgte avdelinger med høyt sykefravær har vært fulgt opp av bedriftshelsetjenesten
(BHT) siden våren 2018. Det har vært gjennomført møter, sykefraværsanalyser og
undervisning i de fleste avdelingene og det er utarbeidet handlingsplaner som jevnlig følges
opp. Av de 51 enhetene som har blitt fulgt opp har 35 hatt en nedgang i sykefraværet når en
sammenlikner tall fra 2018 og 2019, 13 har hatt en økning og 3 ligger omtrent på samme nivå.
Samlet tall på sykefraværet for hele foretaket viser også en nedgang de siste to årene.
Arbeidet vil fortsette i 2020 med videreføring av arbeidet i en del av de utvalgte enhetene, i
tillegg til at en vurderer å igangsette arbeid i andre enheter.
 Arbeid med helsefremmende arbeidsplaner
Det har i flere år blitt benyttet en egen prosessbeskrivelse ved utarbeidelse av arbeidsplaner i
foretaket. Denne prosessen omfatter blant annet gjennomføring av risikovurdering av
arbeidsplan. Det siste året har HMS-avdelingen og seksjon for arbeidstid jobbet sammen med
HMS-KP koordinatorene i klinikkene, vernetjenesten og de tillitsvalgte med å synliggjøre
hvilke helsefremmende prinsipper en bør tilstrebe å etterleve når en lager arbeidsplaner.
Prinsippene baseres i hovedsak på den forskningen som STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt)
har samlet i sine litteraturstudier. I tillegg til dette er det opprettet en ny intranettside med
informasjon til medarbeidere om arbeidstid og helse, samt at bedriftshelsetjenesten har
undervist om temaet i personalmøter o.l på forespørsel. Arbeidet med helsefremmende
arbeidsplaner vil fortsette i 2020.
 Arbeid for å redusere antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene (AML brudd)
Rapportuttak fra GAT viser at Helse Stavanger har et betydelig antall mulige AML brudd.
Temaet behandles jevnlig i Arbeidsmiljøutvalgene, men en ser likevel at antallet er økende.
12

For høy belastning som følge av overtid og merarbeid vil kunne påvirke både medarbeideres
helse og pasientenes sikkerhet, og det må jobbes systematisk med å unngå dette i enda større
grad. Høsten 2019 er det igangsatt arbeid med å etablere skriftlige rutiner for å fange opp
AML-brudd og følge opp medarbeidere. Det planlegges i tillegg opplæringstiltak overfor
ledere, og det er utarbeidet kompetansekrav for alle medarbeidere som har ansvar for innleie
på vakt. For å lette arbeidet med analyse i forhold til brudd-typer, årsaker og yrkesgrupper
mm, er det også gjort tilgjengelig en ny rapport. Arbeidet med å implementere nye rutiner og
opplæringstiltak vil fortsette i 2020.
Hjem når vakten er slutt
Hjem når vakten er slutt er et foretaksovergripende tiltak, og viser gode resultatet i 2019.
Tiltaket fortsetter inn i 2020.
Forskyvning av vakter
Forskyvning av vakter gir en uforutsigbar arbeidshverdag for de ansatte og en potensiell
økonomisk merkostnad for foretaket. I 2020 vil foretaket derfor rette ekstra fokus på forhold
som skaper behov for forskyvning, med mål om å redusere dette. Tiltaket er
foretaksovergripende, men med fokus rettet der hvor behovet er størst.
Osteoporosepoliklinikk
Behandling av osteoporose starter opp i 2020 med ny poliklinikk. Det er knyttet økte
lønnskostnader til tiltaket, men tilhørende inntekter gir en samlet positiv resultateffekt.
Tiltaket er en del av økningen en ser innen polikliniske konsultasjoner. Økonomisk gevinst er
estimert til 4,8 mill.
Andre tiltak:








Nye avtaler på post og porto, samt informasjonskampanje for å redusere unødvendig
papir i postform.
Innføring av videokonsultasjoner ved Nevro-senteret.
Gjennomgang PC-er som faktisk er i bruk. Det er flere PC som ikke er i bruk, men ikke
levert tilbake. Ved å tilbake disse vil foretaket redusere tilhørende leiekostnader.
Estimert potensial er kr 2,5 mill.
Informasjonskampanje for å redusere tekstilsvinn. Foretaket har et estimert potensiale
i å redusere tekstilsvinn på kr 0,5 mill.
Behandlingshjelpmidler skal øke andel utstyr for gjenbruk. Mye utstyr som blir levert
tilbake kan klargjøres for ny pasient og dermed gjenbrukes. Estimert potensial for
redusert innkjøp er kr 2,5 mill.
Kirurgisk klinikk starter logistikkprosjekt på operasjon som skal gi økt kapasitet
operasjon og dermed flere operasjoner per dag. Prosjektet skal ha samme tilnærming
som er brukt innen fedmekirurgi hvor det har vist gode resulter.
Tett oppfølging ukentlig på ulike sengeposter for å sikre optimat ressursstyring og
bruk av bemanning på tvers.
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5.2 Prioriteringer og driftsmessige endringer
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.
Veksten måles i både ventetider, aktivitet, årsverk og kostnader. I budsjettet for 2020 er det
ikke rom for ytterligere vekst, og alle klinikker har fått tildelt omstillingskrav. De somatiske
klinikkene har fått utdelt større omstillingskrav enn klinikkene for psykisk helsevern og TSB.
Klinikkene for PHV og TBS har positive budsjettavvik i 2019, delvis som følge av vakante
stillinger som igjen gir lavere vekst i kostnader og aktivitet enn forutsatt. Disse klinikkene vil
fortsette med å rekruttere i ledige stillinger og gjennom dette økte aktiviteten og redusere
ventetidene.
Pet- senter
I budsjettet for 2020 er det satt av kr 6 mill. i økte budsjettmidler til Pet-senteret og er i tråd
med økonomisk langtidsplan.
Gjestepasientkostnader somatikk
Foretaket har en økning i gjestepasienter til andre foretak/virksomheter innen somatikk. Det
er tatt høyde for denne kostnadsveksten i budsjettet med økning på kr 5 mill.
Helse Vest IKT
Kostnader knyttet til tjenester fra Helse Vest IKT og økte IKT investeringer går opp i 2020. Det
er lagt inn en budsjettøkning på kr 16,5 mill.
Avskrivninger
Det er forventet en nedgang i avskrivningene i 2020. Budsjettet er derfor redusert med kr 12
mill.
Kostnadskrevende legemidler
Mottaksklinikken og Avdeling for blod og kreft har en vekst som ligger godt over øvrig vekst i
foretaket og det som kompenseres gjennom ISF-inntekten. Med bakgrunn i dette får disse to
klinikkene en særskilt økning på hhv kr 3 mill. og 6 mill. til økte medikamentkostnader.
Økt vedlikehold og reparasjoner
I langtidsbudsjettet er det lagt til grunn en økning i budsjettet til økt vedlikehold og
reparasjoner for både bygg og MTU. I budsjett for 2020 ligger det en økning på 2 mill. til økt
vedlikehold og reparasjoner.
Behandlingshjelpemidler
Foretaket har hatt økning i forbruk og kostnader knyttet til behandlingshjelpemidler. Det gis
en særskilt budsjettøkning i tråd med prognose for 2019, dvs. budsjettet øker med kr 35 mill.
LIBRA
Helse Stavanger HF innførte i 2019 nytt system for lager, innkjøp, budsjett, regnskap og
forsyning. Det har ført til et økt ressursbehov innen forsyning, og avdelingen har fått økt
budsjettet sitt med to stillinger, i tillegg til midler for å videreføre to midlertidige
engasjementer. Til sammen utgjør dette om lag kr 2 mill.
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Mobil tappeenhet
I tråd med økonomisk langtidsplan skal mobil tappeenhet settes i drift i 2020. Det tildeles kr
3,9 mill. tilsvarende estimert kostnader knyttet til drift av enheten.
Forskningsmidler
For å støtte opp under Helse Stavanger som Universitetssykehus er det prioritert å øke midler
til forskning med kr 1 mill.
Økt ressurser til onkologi
Grunnet særskilt økning i aktivitet gis det en økning på kr 5 mill. for å styrke bemanningen
innen onkologi. Dette er i tråd med langtidsbudsjettet.
Økt ressurser til anestesi
Grunnet særskilt økning i aktivitet gis det en økning på kr 5 mill. for å styrke bemanningen
innen anestesi. Dette er i tråd med langtidsbudsjettet.
Prosjektstilling VOP - helårseffekt
Klinikk for psykisk helse voksne har fått tildelt midler å styrke med en prosjektstilling.
Tilskuddet gis med helårseffekt og tilsvarer økning på 0,8 mill. i 2020.
Akuttmottaket - helårs effekt
Akuttmottaket ble våren 2019 tildelt midler for å styrke bemanningen. Det er lagt inn
helårsvirkning i budsjett for 2020 som tilsvarer en økning på 1,3 mill.
Nye gassflasker
Helse Stavanger bytter type gassflasker. Den nye typen er noe dyrere og budsjettet økes
derfor med kr 0,3 mill.
Intensivambulanse
Prehospital får kr 0,27 mill. for å dekke økte kostnader til drift av ny intensivambulanse, ref.
kap. 4.3.
Koordinering av frivillige
Det er behov for en stilling til koordinering av frivillige.
Reserve
Det er lagt inn en reserve til uforutsette kostnader og for å dempe risiko i budsjettet på kr 44
mill.
6
6.1

Budsjett 2020 Helse Stavanger HF
Resultat 2019

Helse Stavanger HF har per oktober 2019 et positivt resultat på kr 25 mill., og et negativt
budsjettavvik på kr 50 mill. Prognosen for 2019 er lik budsjett på 90 mill. Det betyr at
foretaket venter fortsatt positiv effekt av igangsatte tiltak, samt de budsjettfordelinger som er
gjort i desember for å ta høyde for risiko i budsjettet.
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7

Budsjett 2020

Under forutsetning om styrets godkjennelse av et resultatkravet på kr 100 mill., legger
administrerende direktør frem følgende budsjettforslag:
Tabell 10 Budsjett 2020
Budsjett 2019

Pasientrelatert inntekt
Basistilskudd, øremerkede midler
Andre inntekter
Driftsinntekter
Varekostnader og Helsetjenester
Lønn- og personalkostnader
Øvrige kostnader
Av- og Nedskriving
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansresultat
Resultat

Prognose

Budsjett 2020

2 608 038
4 450 006
176 159
7 234 203
-1 309 346
-4 790 879
-790 860
-242 818
-7 133 903
100 300
-10 300

2 636 310
4 450 006
191 716
7 278 032
-1 313 242
-4 880 567
-779 697
-223 500
-7 197 006
81 026
8 974

2 787 924
4 580 435
189 503
7 557 863
-1 357 508
-5 015 752
-843 591
-230 712
-7 447 563
110 300
-10 300

90 000

90 000

100 000

Økning mot
Budsjett 2019

179 886
130 429
13 344
323 659
-48 161
-224 873
-52 730
12 105
-313 659
10 000

i%

7%
3%
8%
4%
4%
5%
7%
-5 %
4%
10 %

Økning mot
Prognose
2019

151 614
130 429
-2 212
279 831
-44 265
-135 185
-63 893
-7 213
-250 557
29 274

i%

6%
3%
-1 %
4%
3%
3%
8%
3%
3%
36 %

Tallene er i hele tusen kroner.

Budsjettoppstillingen er laget i tråd med ny mal fra LIBRA.
7.1 Inntekter
Samlet vekst i driftsinntekter er 4 % målt mot budsjett 2019. Denne veksten inkluderer prisog lønnsvekst på 3,1%.
Basisrammen er budsjettert i samsvar med tildelingen fra Helse Vest RHF.
Pasientrelatert inntekt inkluderer ISF-inntekt, polikliniske inntekter fra HELFO, Lab. og
radiologiinntekter, egenandeler, frikortrefusjoner og gjestepasientinntekter.
ISF inntekten er budsjettert ut fra bestilling på antall DRG-poeng, og fordelt mellom de ulike
klinikkene. DRG-prisen er justert opp med 2,6 %. Til sammen har klinikkene lagt opp til en
vekst på 6 % for pasientrelaterte inntekter målt mot prognosen per oktober. Dette inkluderer
nye H-reseptlegemidler, økt andel ISF-finansiering innenfor PHV/TSB, flere yrkesgrupper og
telefonkonsultasjoner i ISF-ordningen, sammen med økt pris på egenandeler. Disse må ses
opp mot tilsvarende reduksjon i rammefinansieringen. Veksten i pasientrelatert inntekt
inneholder noe usikkerhet, men administrerende direktør mener at budsjettet er oppnåelig.
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. Denne posten vurderes å ha liten risiko.
7.2

Kostnader

Varekostnader består hovedsakelig av medisinske varekostnader og gjestepasienter.
Medisinske varekostnader er økt i budsjett for 2020, og er forsøkt tilpasset aktiviteten som
foretaket har planlagt i 2020. Den største enkeltposten er H-resept (pasientadministrerte
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legemidler). I budsjett 2020 utgjør disse kr 354 mill. (både ordinære og de som inngår i
forløpsbasert tjenester, TFG).
Gjestepasientkostnader budsjetteres opp med kr 5 mill., det er spesielt kjøp av
gjestepasientplasser i andre regioner som øker.
Veksten i personalkostnader er på 4,7 % målt mot budsjett, og på 2,8 % mot prognosen.
Lønnskostnader er detaljert budsjettert med fast og variabel lønn i alle resultatenheter.
Fastlønn er budsjettert basert på gjeldende bemanningsplaner. Lønnsoppgjøret for 2020 er
beregnet på grunnlag av føringer i statsbudsjettet.
Flere klinikker har et negativt budsjettavvik på lønnskostnadene i 2019, og budsjettet for
2020 innebærer vesentlige utfordringer som klinikkene må å løse. Det er denne
budsjettposten det er knyttet størst risiko til.
Andre driftskostnader har økt målt mot budsjett og prognose. Hovedårsaken til dette er:
 Økt budsjett til HV IKT med 16 mill.
 Økt budsjett til behandlingshjelpemidler.
Avskrivningene er budsjettert ut fra kalkyler på eksisterende anlegg og nye investeringene i
2020, og reduseres med 12 mill mot budsjett 2019. Budsjettposten vurderes å ha liten risiko.
Finanskostnader er for 2020 er budsjettert til kr 10,3 mill. Posten har liten risiko.
7.3 Risikovurdering
Selv om resultatkravet er justert ned fra kravet i langtidsbudsjettet til 100 mill., er budsjettet
stramt og utfordrende i forhold til behovet og etterspørselen etter helsetjenester. Når en tar
høyde for forventingen om økt aktivitet, økningen i kostnadskrevende legemidler og økningen
i kostnader til Helse Vest IKT, er budsjettet for 2020 strammere enn for 2019. I tillegg gir
ytterligere økning i ABE-reformen på 0,5 % en økt risiko.
Særskilte risikoområder:
Kostnadskrevende medikamenter
Foretaket har stadig økning i forbruk og kostnader knyttet til kostnadskrevende
medikamenter som ligger langt over vanlig aktivitetsvekst, og vekst i inntektene. Dette gjelder
for eksempel kreftmedikamenter, biologiske legemidler og medikamenter til sjeldne
sykdommer. I budsjettet er det delvis tatt høyde for denne økningen, men utviklingen er
uforutsigbar og utgjør en risiko i budsjett.
Nye IKT systemer
I 2019 implementerte foretaket flere nye IKT-system, og innføringen av disse IKT-systemene
har ført til økte lønnskostnader i 2019. Det er forventet at disse merkostnadene vil reduseres
til neste år. Men selv om området har redusert risiko til neste år, har flere avdelinger fått et
økt ressursbehov som følge av nytt system som vil fortsette inn i 2020. Det er ikke estimert
noen økonomiske gevinster som følge av nye IKT-systemer i 2020.
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ISF-inntekter
Det er noe uforutsigbarhet knyttet til endringer i aktiviteten, og dermed en risiko for at ISFinntektene blir lavere enn beregnet.
Behandlingshjelpemidler
Det er en stadig økning i tilbud, og dermed forbruk og kostnader knyttet til
behandlingshjelpemidler. I budsjettet for 2020 er det gitt særskilt budsjettildeling til å dekke
denne økningen. I tillegg gjøres det endringer i drift som skal bidra til reduksjon i fremtidig
kostnadsøkning. Det er noe risiko knyttet til faktisk kostnadsøkning i 2020.
Utenom nevnte områder er risiko i budsjettforslaget knyttet til:



Risiko for manglende realisering av tiltakene som skal bremse veksten i
lønnskostnadene.
Høyere lønnsoppgjør enn forutsatt.

En samlet vurdering fra administrerende direktør er at risikoen er størst på områder som
variabel lønn, medikamentkostnader og ISF-inntektene.
Det er i budsjettforslaget tatt høyde for noe risiko og usikkerheten med en reservepost for
uforutsette kostnader på kr 44 mill.
8

Investeringer og finansiering

I styremøte i mai besluttet styret økonomisk langtidsplan for både drift og investeringer for
perioden 2020–2029. Vedtatt 5-årig investeringsplan er lagt til grunn for utarbeidelsen av
detaljene for 2020.
8.1 Investeringsforslag 2020
Tabell under viser status på investeringer i 2019 og estimat på hvor mye som overføres til
2020. Estimat for overførte investeringer blir oppdatert når endelige tall for 2019 foreligger.
Tabell 11

Budsjett 2019
MTU

Prognose 2019 Overføres til 2020

222 884 000

59 884 000

163 000 000

Annet Bygg

64 645 000

41 019 000

23 626 000

Annet

48 962 000

12 945 000

22 647 000

sum øvrige investeringer

336 491 000

113 848 000

209 273 000

sum SUS2023

921 880 000

643 581 000

1 258 371 000

757 429 000

Totalt

209 273 000

Tall i hele kroner
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Budsjettet i 2019 (ekskl. SUS2023) er på kr 336,5 mill. Foreløpig estimat for
investeringsprosjekter som videreføres inn i 2020 er på kr 209,3 mill.
Forslag til investeringer for 2020:
Tabell 12

Budsjett
2020
SUS2023 - samlet
SUS 2023, spesifisering:
SUS2023-Ullandhaug
her av MTU som skal investeres på Våland
SUS 2023 OU
SUS 2023 Ombygging Våland
SUM SUS 2023 ekskl MTU som skal investeres på Våland
MTU-utstyr
MTU
MTU SUS 2023- skal flyttes til Ullandhaug
MTU Overførte investeringer fra 2019
MTU
Bygg
Lovpålagt/HMS
Mindre rehabl.
Ombygging for MTU
Bygg - Overført investeringer fra 2019
Annet Bygg
Annet, spesifikt
Transportmidler
IKT - følgekostnader
Annet - Rullende matriell
Annet - Diverse overført investeringer fra 2019

1 543 300 000
1 523 900 000
-34 400 000
15 900 000
3 500 000

1 508 900 000

64 500 000
34 393 000
163 000 000

261 893 000

5 000 000
7 500 000
29 000 000
23 626 000

65 126 000

6 500 000
2 000 000
1 000 000
22 647 000

Reserve Bygg/MTU
Annet

47 147 000

SUM investeringer

1 883 066 000

SUM ekskl SUS2023

15 000 000

374 166 000

Tall i hele kroner
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Sykehusutbyggingsprosjektet
Sykehusutbyggingsprosjektet er det største enkeltprosjektet. Investeringene i 2020 er
estimert til kr 1 543 mill. inkl. MTU som skal investeres på Våland. Budsjett 2020 ekskl. MTU
er kr 1 508,9 mill.
Kostnadene i 2020 består i hovedsak av:
Prosjektstøtte
169,8 mill
Prosjektering
141,7 mill
Entrepriser
1 094,2 mill
MTU SUS2023
74,9 mill
Basebygg
8,7 mill
Arealplan Våland
3,7 mill
OU prosjektet
15,9 mill
Til sammen
1 508,9 mill
MTU Våland
34,4 mill
Totalt
1 543,3 mill

Medisinteknisk utstyr (MTU)
For 2020 foreslår administrerende direktør at det prioriteres om lag kr 99 mill. til MTU, hvor
av kr 34,3 mill er knyttet til utsyr som skal flyttes til Ullandhaug (SUS2023).
Tabell 13

Utstyr
Overvåkningsutstyr
SPECT-CT
Strålemaskin - 2
Skjelettlab 7 (Skadelab)
Mobile C/G-buer
Forskning
Akuttutskiftinger
MTU<5 mill kr

Budsjett 2020 totalt

Beløp

5 000 000
9 893 183
35 000 000
4 500 000
5 000 000
2 000 000
0
37 500 000
98 893 183

Til
Ullandhaug
(sus2023)

x

x
x

x (delvis)

Investeringene er i hovedsak nødvendige utskiftninger av eksisterende maskiner, og ikke
investeringer i ny kapasitet. Den største enkeltinvesteringen er utskifting av den ene
strålemaskinen. Denne utskiftingen er i tråd med det som er forutsatt i Forprosjektrapporten
vedrørende ferdigstillelse av E-bygget.
I tillegg er det kr 163 mill som er videreført fra 2019 budsjettet.
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Investeringer til bygg og annet
Andre investeringer er blant annet kjøp av ambulanser, andre bygningsmessige endringer
samt ombygging av bygg for tilpasning av nytt medisinskteknisk utstyr. De største postene er
synligjort i tabell 12.
I tillegg er det reservert kr 15 mill. til akutte investeringer.
Administrerende direktør forslår et samlet investeringsbudsjett i 2020 på kr 1 883 mill.
8.2 Finansieringsplan
Foretaket finansierer investeringer med kontantstrøm fra driften samt evt. lån og gaver. Til
fratrekk kommer avdrag på lån samt likviditet til HV IKT.
Tabellen nedenfor viser finansieringsplanen for perioden.
Tabell 14

i hele mill kr

2019

Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget
+ Avskrivning
= Kontantstrøm fra driften
+/- Resultatavvik året før
+ Opptak av nye lån
+ Overført likviditetslån fra året før
- Avdrag lån
- Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT
+ Gaver
+/-overført likviditet fra året før
+/- annet

100
231
331
0
1 488
75
-48
-41
8
596
6

Finansieringsgrunnlag investeringer

2 415

i hele mill kr
2019
SUS2023 ekskl. MTU som skal investeres på Våland 1 509
Medisinteknisk utstyr
262
Bygg
65
Annet
47
Investeringsbudsjett
Differanse mellom finansieringsgrunnlag og
investeringsbudsjett

1 883

532

I hele mill kr.

Avskrivningene er beregnet ut fra anleggsregisteret, samt estimat for avskrivninger på
investeringer i 2020. Sammen med resultatet for 2019 gir det en kontantstrøm fra driften på
kr 331 mill.
Totalt har Helse Stavanger et finansieringsgrunnlag i 2020 på kr 2 415 mill. inkludert 1 488
mill. i lån fra HOD og kr 75 mill. i lån fra Helse Vest RHF. Med et investeringsbudsjett på kr 1
883 mill. betyr det at foretaket overfører kr 532 mill. til investeringer senere år.
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9

Likviditet

Likviditetsbudsjettet for 2020 er utarbeidet i tråd med gjeldende mal. Likviditetsbudsjettet
baserer seg på inn- og utbetalinger beregnet ut fra budsjettet.
Budsjettet skal være ferdig periodisert ferdig innen 10.01.20. På nåværende tidspunkt har
foretaket utarbeidet et estimat for UB, samt forslag til månedlig likviditetsprognose som
harmonerer med budsjettet og den foreløpige periodiseringen.
Foreløpig likviditetsbudsjett (i hele mill):
Tabell 15

Vedlegg 1: Styresak fra Helse Vest RHF – sak 128/19 Inntektsfordeling og resultatkrav 2020.
Vedlegg 2: Oppsummeringer av klinikkenes budsjettskriv.

22

