
 

 
 

STYRESAK  
  
 

 

GÅR TIL: Styremedlemmer   

FORETAK: Helse Stavanger HF  

 

DATO: 16.05.2022  

SAKSBEHANDLER: Gunnhild Haslerud   

SAKEN GJELDER: Økonomisk langtidsplan Helse Stavanger HF 2023-2032  

 

ARKIVSAK: 2022/195 

STYRESAK: 33/22  

  
STYREMØTE:  23.05.2022   
 
 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK  

 

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan Helse Stavanger HF for perioden 2023-2032.  

 

2. Styret gir tilslutning til følgende resultatkrav i perioden: 

 

 
 

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

 

4. Styre ber administrerende direktør søke Helse Vest RHF om internt lån til byggetrinn 1 på 500 

millioner kroner.  

 

5. Styret ber administrerende direktør legge fram en oppdatert konseptrapport til godkjenning 

for oppstart forprosjekt for byggetrinn 2, fase 1. 

 

6. Styret ber om å få fremlagt oversikt over hvilke omstillinger og gevinster det planlegges med på 

Ullandhaug, samt hvordan OU-prosjektet arbeider med å tilrettelegge for gevinstrealisering.  

 

 

i mill. kr. 2023 2024 2025 2026 2024

Resultatkrav 226      165      -289 -185 -172
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1 Administrerende direktørs vurdering og anbefaling  

Administrerende direktør mener det er et stramt budsjett som legges frem, både for resultat og 

investeringer. I budsjettene ligger det også en økt risiko med tanke på prognoseendringen fra 

byggetrinn 1 (BT 1) og den påvirkningen det vil ha for å realisere videre faser av byggetrinn 2 (BT 2).  

Risikoen er ytterligere forhøyet ved at foretaket har økonomiske resultater hittil i år som er betydelig 

bak budsjett.  

 

Det er derfor helt avgjørende at foretaket når sine resultatmål i år og i årene fremover. For å sikre 

resultatoppnåelse og skape nødvendig handlingsrom for omstillingen som kreves for å tilpasse ny drift 

på Ullandhaug, anbefaler administrerende direktør at foretaket følger opp utviklingsplanen og gjør en 

samlet gjennomgang av hva som er Helse Stavanger HF sine kjerneoppgaver og hvordan de løses på en 

forsvarlig og bærekraftig måte i samhandling med regionssykehuset, primærhelsetjenesten og 

kommunal helse- og omsorgstjeneste.  

 

Endelig resultatkrav for 2023 vurderes på ny når endeling inntektsfordeling og resultatet fra revidert 

regional inntektsfordeling modell foreligger. Revideringen er knyttet til prehospitale tjenester, og 

estimering så langt tyder på at Helse Stavanger HF vil miste rundt 50 millioner kroner i 

basisfinansiering.  

 

Omstillingsarbeidet for Nye SUS vil være veldig viktig for å sikre riktig kostnadsnivå og dermed 
foretakets investeringsevne etter BT1. Administrerende direktør vil derfor følge opp og gi styret en 
mer detaljert oversikt over hvilke gevinster som forventes av omstillingsarbeidet som foregår for å 
forberede ny drift på Ullandhaug. 
 

Tidligere rulleringer av økonomisk langtidsplan (ØLP) har vist en likviditetsutfordring i perioden 

2024-2026 og det har vært fremhevet at foretaket vil ha behov for tilførsel av noe likviditet i påvente 

av tomtesalg.  Administrerende direktør har vært i dialog med Helse Vest RHF vedrørende internt lån, 

og ber om styrets godkjenning for å søke Helse Vest RHF om lån på 500 millioner kroner for 

byggetrinn 1.   

 

Nye SUS har levert oppdatert prognose per 1. kvartal 2022 som viser en forventning om vesentlig 

merkostnad.  

I økonomisk langtidsplan er det lagt inn 450 millioner kroner for å ta høyde for risiko knytte til 

kostnadsøkningen. Administrerende direktør mener gevinst av tomtesalg, som opprinnelig var tiltenkt 

BT2, sannsynligvis må brukes for å håndtere kostnadsøkningen.  

 

Administrerende direktør legger også frem forslag til hvordan byggetrinn 2, fase 1 kan realiseres. 

Beregningene viser at foretaket har økonomisk bærekraft innen 2032 til å håndtere byggetrinn 2, fase 

1 med bygg for poliklinikk og dagbehandlingsrom (SH2-1) dersom prosjektet fullfinansieres med lån. 

Selv med stor usikkerhet knyttet til BT1, mener administrerende direktør det er fordeler ved å ikke 

stoppe planleggingsprosessen av neste byggetrinn, og ønsker styrets godkjenning for å legge frem 

oppdatert konseptrapport til godkjenning for oppstart forprosjekt for byggetrinn 2, fase 1. Endelig 

vedtak om igangsetting av neste fase skjer først når konseptrapport er godkjent.  
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2 Oppsummering 

Helse Stavanger HF legger frem en økonomisk langtidsplan med et resultatkrav i tråd med det Helse 

Vest RHF har lagt til grunn, til og med 2024.  

 

Større endringer som påvirker resultatregnskapet: 

- Høyere rente gir lavere resultat og påvirker finansieringsevnen negativt.  

- Revidering av den regionale inntektsfordelingsmodellen for prehospitale tjenester gir lavere 

inntekter. Det fortsettes at endringen håndteres med økt omstilling, men resultatkravet vil 

vurderes på ny når endelig inntektsfordeling for 2023 foreligger. 

- Vesentlig økning i medikamentkostnader, behandlingshjelpemidler (BHM) og IKT. Det er ikke 

lagt inn rom for økning i andre kostnadsposter ut over disse. 

- Endret aktiveringstidspunkt for BT1 fra 01.07.2024 til 01.01.2025. 

 

Større endringer i investeringsbudsjett: 

- Det negative resultatavvik i 2021 er håndtert i form av redusert investeringsbudsjett slik at 

resultatavviket ikke påvirker fremtid bærekraft.  

- Liten økning i investeringsbudsjett på Nye SUS Våland – mellomfasen 

- Økning i investeringsrammen til mindre rehabilitering til bygg som ikke er en del av Nye SUS. 

 

Nye SUS presenterer en oppdatert prognose per 1. kvartal 2022 til styret 23. mai, 2022 og det 

påregnes at den viser en vesentlig økning i forventet prosjektkostnad. Hovedårsaken er høy 

prisøkning, samt økte mengder på en del av de største kontraktene. Foretaket kan håndtere 

mengdeendringene på kontraktene gjennom å øke gjenbruk av medisinsk teknisk utstyr, men 

sannsynligvis også omprioritere midler fra tomtesalg som var tiltenkt BT2. Prisendring fram til og med 

2024 vil være vanskeligere å håndtere, og konsekvensen av prisøkningen vil blant annet avhenge av 

hvor mye gjenstående lån vil bli deflatorjustert. I økonomisk langtidsplan er det lagt inn 450 millioner 

kroner i økte kostnader i form av et risikotillegg, og viser at foretaket kan håndtere en slik 

kostnadsøkning gjennom tomtesalg.  

 

Tomtesalg har tidligere vært tenkt som egenfinansiering på neste byggetrinn. Nå må neste byggetrinn 

fullfinansieres med lån i stedet. Det er lagt inn lån både fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og 

fra Helse Vest RHF. Langtidsplanen viser at foretaket har finansieringsevne og økonomisk bærekraft til 

å gjennomføre BT2 fase 1 i langtidsperioden, men det er økt risiko i økonomisk langtidsplan og 

foretaket må være forberedt på å gjøre nødvendige endringer i langtidsplan dersom forutsetningene 

endres. 
 

3 Plangrunnlag 

3.1 Befolkningsutvikling og helsetjenestebehov  

 

For detaljert beskrivelse av forventet befolkningsutvikling og endringer i behovet for helsetjenester 

vises det til nylig revidert Utviklingsplan: 

https://sites.google.com/nestegenerasjonplan.no/utviklingsplan-helse-stavanger/ 

https://sites.google.com/nestegenerasjonplan.no/utviklingsplan-helse-stavanger/
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Hovedutfordringen til Helse Stavanger HF blir å behandle et stadig økende pasienter uten en 

tilsvarende økning i personell og økonomiske rammer. Oppsummert er foretakets strategi for å 

håndtere denne utfordringen: 

  

• Stavanger universitetssjukehus må sammen med partnerne i helsefellesskapet i Sør-Rogaland 

ha en pågående dialog med befolkningen om hvordan helsetjenestene må organiseres fremover skal vi 

klare å levere bærekraftige og forsvarlig helsetjenester. 

 

• Det økte behovet for poliklinisk oppfølging og dagbehandling må i større grad løses med 

overgang til alle mulige former for digitale helsetjenester. Det må også gjøres en streng prioritering 

når det gjelder kontroller og videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten. 

 

• Det økte behovet for døgnbehandling vil drive frem innovative løsninger med hjemme-sykehus 

og hjemme-oppfølging som foreløpig er på konsept- og utprøvende fase. Økt vurderingskapasitet ved 

legevakter og kommunale øyeblikkelig-hjelp senger og tett samarbeid med prehospitale tjenester og 

akuttmottak vil øke avklaringsraten og redusere behovet for innleggelser inn i sykehuset. Her gjenstår 

mye utviklingsarbeid.  

 

• Hos innlagte øyeblikkelig-hjelp pasienter vil man være avhengig av strømlinjeformede 

pasientforløp skal man klare seg med det normerte antall sykehussenger og unngå korridorpasienter. 

Dette vil medføre store krav til intern logistikk og utredningskapasitet.  

 

• Når det gjelder elektive pasienter så vil kravet være som nå, mest mulig dagkirurgi, og at 

inneliggende kirurgiske pasienter blir utredet poliklinisk og innlagt som samme-dag kirurgi med 

korte, ukompliserte postoperative forløp. 

 

Flere av disse punktene finner vi også igjen i forutsetninger som Nye SUS er dimensjonert etter (ref. 

Hovedfunksjonsprogrammet), og som er viktige nøkkeltall og viktig å realisere for at Nye SUS skal ha 

nødvendig kapasitet for å håndtere fremtidig pasientgjennomstrømning og sikre fremtidig økonomisk 

bærekraft:  

 

• Beleggsprosent på 85% og ingen korridorpasienter 

• Døgn – til dag vridning på 0,5% pr. år 

• Gjennomsnittlig liggetid på 3,75 døgn i 2030 

• Gjennomsnittlig avklaringsrate på 30% 

 

Poliklinikk arealene er dimensjonert etter følgende utnyttelsesgrad: 

• Åpningstider 8 timer daglig (evt. videreføre 10 timers åpningstid) 

• Drift 230 dager i året 

• Poliklinikk: 10 pasienter daglig 

• Dagbehandling: 2 pasienter daglig 
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3.2 Program Alle møter 
 

Program Alle møter er en del av foretakets strategi for i å møte fremtidens utfordringer med å tilby 

kvalitetstjenester til en økende befolkning, samtidig som det vil bli knapphet på personell. Alle møter 

består av flere prosjekt som skal forenkle, forbedre og digitalisere samhandling mellom sykehus og 

pasient, samt forbedre planlegging og organisering internt i sykehuset. Tiltakene fra programmet er i 

tråd med satsningsområdene i Helse 2035 og Regional utviklingsplan, og er viktige tiltak for Helse 

Stavanger HF som ledd i forberedelser til å ta i bruk nytt sykehusbygg (Nye SUS).  

  

Pasientflyt og ressurser                

I 2022 vil prosjektet hjelpe alle enheter i somatikken til å ta i bruk Imatis for å forenkle logistikk og 

samhandling i og på tvers av sengeposter, poliklinikker og andre som yter tjenester knyttet til 

inneliggende pasient. Det vil jobbes med videreutvikling av løsningen de neste årene, da det ligger 

flere muligheter i løsningen for å digitalisere og forenkle flyt, koordinering og kommunikasjon internt 

på SUS, noe som er nødvendig for å ta i bruk nytt sykehus på en god måte.     

 

Helhetlig pasientkommunikasjon 

Prosjektet starter opp vår 2022 og vil samle innsats og initiativ for å forbedre informasjon ut til 

pasient. God informasjon før, under og etter utredning og behandling er en forutsetning for at 

pasientene skal være godt forberedt og i stand til å ta ansvar for egen oppfølging. 

 

Digitale skjema og brev  

Prosjektet utvikler funksjonalitet for bruk av digitale skjema og utsending av elektroniske brev 

mellom sykehus og pasient. Målet er å få til overgang til elektronisk kommunikasjon og elektronisk 

innhenting av informasjon fra pasienter, brukere og pårørende.  

 

Vel heim 

Tiltak for å forbedre utskriving slik at pasienter kommer vel hjem og at unødvendige reinnleggelser 

blir redusert til et minimum.  

 

Vel planlagt, Integrert ressursplanlegging, Selvbooking av time 

Alle møter har lenge jobbet med å forbedre langsiktig planlegging av bemanning og aktivitet på 

poliklinikk. Å planlegge lengre frem i tid og forbedre praksisen for tildeling av timer har blitt lagt vekt 

på gjennom prosjektet Vel planlagt. Dette er viktige forutsetninger for å ta i bruk digitale løsninger 

som f.eks. selvbooking/endring av timer og booking av rom og utstyr (Prosjekt Integrert 

ressursplanlegging som starter opp vår 2022), og vil fortsatt være et fokus i Alle møter de neste årene. 

God planlegging av poliklinikk er også forutsetning for å kunne ta i bruk arealene på Nye SUS på en 

god måte.  

 

 

3.3 Personell og kompetanse  

 

Overgangen til Nye SUS stiller nye krav til lederne i Helse Stavanger HF. Lederne må kunne involvere 

og motivere medarbeiderne for endring, kontinuerlig forbedring og resultatoppnåelse. I nytt sykehus 

skal vi yte tjenester på en annen måte enn i dag, og flere oppgaver må løses tverrfaglig i nettverk og 
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team. Lederne må legge til rette for å ta inn ny teknologi, og integrere forskning og innovasjon som en 

tydeligere del av den kliniske virksomheten. Det vil kreve god og tydelig ledelse som legger grunnlaget 

for et godt arbeidsmiljø der hver enkelt medarbeider opplever å være en del av helheten i foretaket. 

Rekruttering, utvikling og oppfølging av ledere vil være et prioritert område i planperioden. Det er en 

forutsetning at ledelse og organisasjonsutvikling er tett koblet.  

 

Rekruttere og beholde medarbeidere 

Basert på nasjonale framskrivings modeller må foretaket i større grad arbeide for å sikre tilstrekkelig 

og riktig kompetanse i årene som kommer. Medarbeiderne er foretakets viktigste ressurs, som vi 

kontinuerlig arbeider for å rekruttere, utvikle og beholde.  

 

Organisasjonsutviklingsprosjektet 

Frem mot nytt sykehus jobber foretaket strukturert med organisasjonsutvikling for å legge til rette for 

å ta i bruk nye areal, ny teknologi og ny logistikk på en god måte. I alt arbeid som gjennomføres står 

medarbeiderperspektivet sterkt og medarbeidertilfredshet er et måleparameter i samtlige prosjekt.  

Økt grad av tverrfaglig samarbeid og sambruk av personell er et premiss for å ta Nye SUS i bruk på en 

god måte. Fram mot nytt sykehus har foretaket hatt fokus på pasientsikkerhet, fag med 

sesongvariasjon og medarbeidernes kompetanse når fagene er plassert i nye areal. Nye 

arbeidsprosesser skaper strukturer som sikrer samarbeid og kompenserer for økte avstander samt 

delt drift.  

En effekt av nye arbeidsprosesser i foretaket vil være redusert bruk av overtid og innleie. Det 

forventes også at arbeidsprosessene bidrar til økt rolle- og forventningsavklaring, økt 

medarbeidertilfredshet og at dette igjen bidrar positivt til å redusere turnover. Tverrfaglige prosjekt 

etablerer nye arbeidsprosesser innen:  

• Sengeområdet 

• Poliklinikkområdet 

• Akuttflyt  

• Operasjonsflyt  

 

Prosjektene jobber konkret med følgende bærekraftsmål fra forprosjektrapporten: 

• Kvalitet i nye arbeidsprosesser 

• Bemanne på tvers 

• Effektive arbeidsprosesser i sengetun 

• Pasient- og medarbeidertilfredshet 

 

 

Heltid 

Foretaket vil i planperioden arbeide for en heltidskultur, i samarbeid med tillitsvalgte og 

vernetjenesten. Vi må fremme en heltidskultur og finne løsninger på hvordan foretaket kan tilby flest 

mulig hele stillinger. Nytt sykehus med nye logistikkløsninger, nye samarbeidsarenaer og ny teknologi 

åpner for å vurdere etablerte strukturer, og ansvars- og oppgavedelingen mellom yrkesgrupper. Det er 

viktig at medarbeiderne har den kompetansen de trenger for å føle seg trygge i disse prosessene, noe 

som er sentralt både for et godt og trygt arbeidsmiljø og pasientsikkerheten.  
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Arbeidsplanlegging 

Helse Stavanger HF legger til rette for en mest mulig effektiv og samordnet ressursbruk ved blant 

annet å planlegge bedre frem i tid ved hjelp av avansert oppgaveplanlegging. Samarbeid på tvers av 

enheter og god oppgavedeling mellom yrkesgrupper er viktige tiltak.  

Langtidsplanlegging er en forutsetning for systematisk og jevn drift. Helse Stavanger HF vil samkjøre 

aktivitets- og bemanningsplanleggingen gjennom ulike delprosjekter og ved bruk av styringsverktøy 

fra «Alle Møter».  

Delt drift mellom Våland og Ullandhaug, samt reduksjon i antall undersøkelses- og behandlingsrom 

forsterker og driver behovet for bedret organisering og planlegging av tjenesten. En separering av 

planlagt og ikke planlagt flyt mellom Våland og Ullandhaug kan skape muligheter for økt innovasjon på 

avstandsoppfølging.  

 

Arbeidsmiljø  

Arbeidsmiljø har stor betydning for medarbeidernes helse og trivsel og for produktivitet og 

driftsresultater. Leder har ansvaret for å gjennomføre det systematiske HMS-arbeidet i nært 

samarbeid med verneombudet og øvrige medarbeidere. To viktige verktøy i det systematiske arbeidet 

i Helse Stavanger HF er medarbeiderundersøkelsen ForBedring, hvor blant annet sikkerhetsklima og 

teamarbeidsklima er egne temaområder, og de årlige HMS rundene med tilhørende kartlegginger og 

risikovurderinger av arbeidsmiljøet. Avvikssystemet Synergi er også et viktig verktøy for å jobbe med 

forbedring.  

Arbeidet med helsefremmende arbeidsplaner og å styrke det sykefraværsreduserende arbeidet vil ha 

høyt fokus. Opplæring for å forebygge konflikter og personalsaker er et annet viktig fokusområde for å 

bedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet i foretaket.  

Oppfølging og videreutvikling av etablerte retningslinjer og tiltak samt fortsatt fokus på dette vil bli 

viktig i tiden fremover. 

 

 

3.4 Utdanning 

 

Helse Stavanger bidrar i et bredt spekter av utdanninger, som strekker seg fra lærlinger til PhD-løp. 

Helseutdanningene er naturlig nok dominerende, men vi tar også opp lærlinger til vekterfaget.  

Vi har snaut 600 leger i LIS-løp, fra LIS-1 til spesialisering, og fra høsten 2023 skal vi bidra med de tre 

siste studieårene i Vestlandslegen i regi av UiB, der UiB nå starter rekruttering av undervisere. 

Vi er praksisarena for bl.a. studenter i sykepleie, vernepleie, paramedic, radiografi og jordmorfaget, 

der spesielt sistnevnte har vært en viktig strategisk satsing for å kunne rekruttere jordmødre. 

Foretaket har også egne utdanningsstillinger for anestesi-, intensiv-, og operasjonssykepleiere, der det 

er en forventning om at antallet studenter i intensivsykepleie skal økes. Fra høsten 2023 vil det være 

mulig å ta en utdanning som spesialsykepleier uten mastergrad.  

Helsepersonell i alle fagprofesjoner har et kontinuerlig behov for videre- og etterutdanning, og det er 

også en sterk motivasjonsfaktor for å bli i yrket. Helse Stavanger HF vil derfor se på hvordan vi 

strategisk kan bistå med å legge karriereløp fra vi møter studentene i praksis, med tanke på hvordan vi 

anvender utdanningsstillinger og dimensjonering innenfor de ulike gruppene. Dette må også inkludere 

grupper slik som stråleterapeuter, der vi forventer økt behov for denne kompetansen. 

Det er gledelig at UiS oppretter et bachelorstudium innenfor medisinsk teknologi da medisintekniske 

ingeniører er en viktig yrkesgruppe og hvor Helse Stavanger HF har rekrutteringsutfordringer. UiS har 
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også søkt om å få opprette et profesjonsstudium i psykologi, der spesielt våre to klinikker innen 

psykisk helsevern vil være bidragsytere. Dersom det etableres et profesjonsstudium i psykologi vil det 

kunne øke rekrutteringsmulighetene for psykologer.  

 

 

3.5 Forskning 

 

Det er positivt at Helse Stavanger HF de siste årene har oppnådd større deltakelse i prosjekter med 

finansiering fra tunge internasjonale aktører, slik som EU-prosjekter, og vi har også kunnet ta ledelse i 

noen av dem. Det er også gledelig at vi er tildelt et NorTrials-senter for autoimmune sykdommer, noe 

som er en god katalysator for å kunne øke både ledelse av og deltagelse i kliniske studier. Avdeling for 

blod- og kreftsykdommer er den avdelingen som per i dag har størst integrasjon av kliniske studier i 

vanlig drift, og er et godt eksempel på hvordan regelmessig og stor studiedeltakelse i seg selv gir en 

selvoppholdende drift med større handlingsrom for både pasienter, medarbeidere og ledere.  

Kapasitet på laboratorietjenester og radiologi kan være begrensende for å øke antall studier, og vi vil 

her se på hvilke løsninger som kan være aktuelle for å unngå at dette bremser mulighetene. 

 

Simulering og simuleringsbasert læring: 

Helse Stavanger HF har fra 2022 fått oppdraget med å lede og drive InterRegSim, en nasjonal 

koordinering av RegSim i de ulike helseregionene. Dette har gitt mer energi og fart i simuleringsfeltet. 

For å styrke ytterligere gjennomfører vi nå en omorganisering der vi vil samle all simuleringsaktivitet 

inn i en avdeling. Dette vil være strategisk viktig på flere plan. Simulering er en effektiv læringsmetode, 

både som ren ferdighetstrening og som trening i team. Vi ser det som naturlig at det vil få en plass i 

Vestlandslegen, også i tverrprofesjonell setting med sykepleierstudenter. Det er også en del av LIS-

utdanningene vil tilbyr, og ikke minst i kontinuerlig trening og videreutdanning av alle våre 

medarbeidere. Det er solid forskningsmessig belegg for at regelmessig simuleringstrening øker 

kvalitet og pasientsikkerhet, og vi får også høy gjennomsnittsscore på bedre arbeidsmiljø etter 

gjennomførte treninger. Noen av våre mest aktive forskningsmiljøer har sitt utspring fra 

simuleringsmiljøene, med betydelig internasjonalt samarbeid.  

Vi står nå foran noen år med store endringer som involverer samtlige av våre medarbeidere. Nye SUS 

vil innebære nye måter å jobbe på, og simulering vil være en av bærebjelkene i forberedelsene til det.   

Regelmessige og frekvente simuleringsøvelser har sine kostnader; det skal settes av tid, rom og utstyr. 

I tillegg kreves det tilstrekkelig antall kompetente lærere og fasilitatorer, som også skal ha 

kontinuerlig påfyll av kompetanse og utvikling. Samtidig vil økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet 

være kostnadsbesparende i seg selv, først og fremst på den menneskelige siden, men også økonomisk. 

For at Helse Stavanger HF skal lykkes med de oppgavene som ligger foran oss, mener vi at investering i 

simulering som metode er en riktig prioritering.    

 

 

3.6 Sykehusutbyggingsprosjektet - Nye SUS 

  

Forprosjektrapporten og B4 beslutningspunktet jf. tidligfaseveilederen, ble godkjent i styremøte i 

Helse Stavanger HF den 11.juni 2017, og i Helse Vest RHF den 21. juni 2017.  Funksjonsprosjektet ble 

avsluttet i januar 2018, og ble oppsummert gjennom funksjonsprosjektrapporten. Her ble alle 

vesentlige endringer til forprosjektet beskrevet og dokumentert.  
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I 2019 ble det i tillegg bevilget lån fra hhv. Kommunaldepartementet (KD) og Helse og 

omsorgsdepartementet (HOD) til bygging av universitetsarealer i nytt universitetssykehus, både til UiS 

(60 mill. i 2019-kroner) og til UiB (53 mill. i 2019-kroner). Lånene skal dekke universitetsarealer 

tilsvarende ca. 1.200 kvm brutto for UiS, og ca 1.000 kvm brutto for UiB. Arealene skal eies av Helse 

Stavanger HF, og leies av de to universitetene. Dette muliggjør bygging av areal tilsvarende en ekstra 

etasje som er planlagt som ny øverste etasje i bygg B. Universitetsarealene vil imidlertid bli tilbudt de 

to universitetene i ulike områder av byggene i tråd med innmeldte behov. Endelig fordeling ble avklart 

i løpet av 2020, med noen justeringer i ettertid, og etter dialog og endelig beslutning i samarbeid med 

de to universitetene. 

 

Videre bevilget Helse Vest RHF i 2019 lån på 57 mill. (2019-kroner) til bygging av et basebygg ved 

akuttmottaket. Basebygget etableres som naturlig landings- og stand-by sted for 

ambulansehelikoptrene. Bygget skal eies av Helse Stavanger HF og leies av Luftambulansetjenesten 

(LAT HF). Leieinntektene skal dekke renter og avdrag på nevnte lån samt kostnader med drift og 

vedlikehold. Bygget er utformet i nært samarbeid med LAT HF og ansatte ved luftambulansen i Helse 

Stavanger HF.  

 

Våren 2019 gjorde regjeringen endringer i låneordningen til helseforetakene. Endringer påvirker 

sykehuset sin kortsiktige økonomiske bærekraft i positiv retning, og opprinnelig planlagt fullføring av 

E-bygget (senere endret navn til B-bygget, nytt navn bruker heretter) ble igjen mulig. En 

forprosjektrapport for fullføring av B-bygget ble påbegynt i mai og ferdigstilt i oktober 2019. 

Rapporten ble godkjent i styrene i Helse Stavanger HF (sak 90/19 BT1, fullføring av E-bygget) og Helse 

Vest RHF (sak 126/19 Utbygging Helse Stavanger – fullføring E-bygget) før årsskiftet 2020, og 

finansiering gjennom statsbudsjettet for 2021 ble endelig kunngjort i desember 2020. Dette medfører 

at det bygges ytterligere 20.000 m2 til en kostnad på 1 739 mill. (løpende kroneverdi). Nytt sykehus 

vil etter oppdatert plan være ferdig i løpet av 2024.  

 

Grave- og sprengearbeidene på selve sykehustomten ble ferdigstilt tidlig i 2020, samt opparbeidelsen 

av tomten og VA-anlegg i kollektivtraseen. Betongarbeidene startet som planlagt på sensommeren i 

2019, og fortsatte gjennom hele 2020 med kulverter i underetasjer, betongdekker og varegård. 

Betongarbeidene ble ferdigstilt i løpet av 2021 og sluttoppgjør avtalt med entreprenør, ferdigstilt og 

utbetalt. Sluttoppgjør for grave- og grunnarbeidene inkludert inntilfylling mm. ble og avtalt, ferdigstilt 

og skal utbetales til entreprenøren våren 2022.   

 

Råbygget reiste seg gjennom hele 2020 og 2021 og for det opprinnelige BT1 har det nådd sin fulle 

høyde. Entreprenøren ble i tillegg tildelt både råbygget og betongarbeidene (underetasjene) for 

utvidelsen av B-bygget. Dette arbeidet startet for fullt i september 2020 for å holde fremdriftsplanen. 

Råbygget inkludert utvidelsen av bygg B har, pandemien til tross, stort sett klart å opprettholde 

fremdriften. I den senere tid har det dog vært erfart utfordringer med leveranser av stål til 

takarbeidene, på grunn av pandemien og krigen i Ukraina. Det planlegges likevel med at entreprenør 

skal være ferdig på byggeplass i løpet av oktober 2022 med mindre noe uforutsett skulle inntreffe. 

Stålprisene har økt vesentlig gjennom perioden, først pga pandemien, og nå siden februar pga krigen.  

 

Prosjektet har hittil holdt seg innenfor den oppdaterte styringsrammen (inkludert utvidelsen av B-

bygget, som ble implementert i estimatet pr 3 kvartal 2020), men den avsatte prosjektreserven som 
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styret i Helse Stavanger HF rår over, vil medgå. Det har vært en urovekkende prisøkningen på ulike, 

sentrale innsatsfaktorer som det ikke har ikke vært planlagt for. Prisøkningen skyldes først 

pandemien, og den ble ytterligere forsterket av krigen i Ukraina.   

 

Det er avtalt med styret at det ikke søkes om overføring av prosjektreserven til kostnadsrammen, men 

snarere skal det informeres grundig om status ved de to prognoseoppdateringene pr 1 kvartal og 3 

kvartal.  

Markedssituasjonen og hvor stor overskridelse på estimatet vil bli, er fremdeles den største 

usikkerheten i prosjektet og står øverst på risikolisten, samme som i fjor. Som kjent ble flere av 

entreprisene vesentlig dyrere enn budsjettert. I løpet av 2020 og 2021 ble storparten av entreprisene 

for byggetrinn 1 (BT1) kontrahert, men tilførelsen av det resterende B-bygget medfører at en må ut 

med flere nye konkurranser samt utøve opsjon på flere av de eksisterende, så det hefter fremdeles 

usikkerhet som nevnt. Entreprenører som blir kontrahert i den senere tid, har lagt inn 

usikkerhetspåslag for både prisøkningen og forventede problemer med vareleveransene.  

Utover dette oppleves det fremdeles at noen entreprenører sender inn krav som prosjektet mener ikke 

er reelle, og prosjektet bruker fremdeles svært mye tid internt (med egne jurister) og eksternt (med 

advokat) for å svare ut nevnte krav og varsler. Dette er den andre, store usikkerheten i prosjektet. 

 

Pandemien har ellers ikke medført noen vesentlige forsinkelser i prosjektet og det oppfattes som 

svært positivt, selv om som nevnt prosjekteringskostnadene og dels andre kostnader har økt, men hva 

effekten av krigen kan komme til å medføre av eventuelle forsinkelser er fremdeles høyst usikkert. 

 

Det planlegges for øvrig med til sammen syv infrastrukturentrepriser, hvorav tre er tildelt pr 2020. 

Stavanger kommune er byggherre for de tre entreprisene, hvor to er ferdigstilt. Dette p.g.a 

mulighetene for fradrag for mva. etter anleggsbidragsmodellen, som gir Helse Stavanger HF fradrag. 

Rogaland fylkeskommune skal være byggherre for to av disse entreprisene, og forhandlinger om 

anleggsbidragsmodellen pågår.  Den fjerde infrastrukturentreprisen, som gjelder opparbeidelse av 

Kristine Bonnevies vei og adkomsten til sykehuset skal være tildelt innen neste styremøte i Helse 

Stavanger HF. 

 

Medisinteknisk utstyr og brukerutstyr har separat budsjett og estimatet er uendret fra 

forprosjektfasen, hvor det ble fastsatt en øvre ramme som ikke kan overstiges. Det skal identifiseres 

brukbart utstyr som skal flyttes med fra Våland. Det er i tillegg inkludert tilsvarende budsjett for 

medisinskteknisk utstyr som skal inngår i utvidelsen av B-bygget. I løpet av 2022 vil arbeidet med 

kontrahering tilta vesentlig og et svært stort antall anskaffelser skal ut på konkurranse innenfor 

segmentet. Arbeidet med å anskaffe tung MTU er vesentlig forsinket da prosjektleder MTU var 

ansvarlig for å utarbeide og ferdigstille funksjonsprosjektet for utvidelsen av bygg B, og som pga 

pandemien ble endret vesentlig i denne fasen, ref ovennevnte. Dette har medført at storparten av tung 

MTU må anskaffes etter at bygget er ferdig prosjektert, og leverandør må følgelig tilpasse 

installasjonen av utstyret til at rommet er ferdig bygget. Dette vil komme til å medføre økte kostnader 

som må dekkes av Nye SUS.  

 

Prosjektet mellomfasen Våland er en del av prosjektorganisasjonen. Etter at Helse Stavanger HF 

startet arbeidet med å utrede de ulike fasene av byggetrinn 2 (BT2) sommeren 2020, har mellomfasen 

sitt arbeid i stor grad blitt vinklet inn mot nevnte prosjekt, og å identifisere arealer som ikke ble 

inkludert i BT1 pga. endring i arealer i bygg B del 2, i hovedsak dagkirurgien som ble tatt ut av BT1 
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samt mot Nye SUS – OU. Prosjektet avventer endelig fordeling av fag og funksjoner på hhv Ullandhaug 

og Våland før arbeidet kan ferdigstilles, samt hvilke funksjoner som planlegges flyttet i første fase av 

BT2. Fullførelsen av B-bygget i 2024 påvirker med andre ord planleggingen av mellomfasen Våland – 

Nye SUS.  

 

Den totale kostnadsrammen for Nye SUS i 2022 kroner er på kr 11 567 mill. (inkl. OU, flytteprosjektet 

og mellomfase Våland, ekskl. byggelånsrenter). 

 

Som følge av uforutsett høy prisøkning dels pga. pandemien og nå sist pga. krigen i Ukraina, samt økte 

mengder på en del av de største kontraktene, har prosjektet oppjustert sin prognose per 1. kvartal 

2022. I økonomisk langtidsplan er det i tillegg lagt inn kr 450 mill. for å ta høyde for risiko knytte til 

kostnadsøkningen. 

 

Det er utarbeidet en kuttliste som har blitt holdt løpende oppdatert, men etter som prosjektet skrider 

frem, blir listen kortere, da tidspunkt for implementering av tiltakene passeres. Gjenværende tiltak fra 

kuttlisten vil ikke kunne bidra i vesentlig grad, men planlagte parker ble redusert med tanke på 

kommende første fase av BT2, hvor en ikke ønsker å anlegge park for deretter å grave opp igjen.  

 

Styret har disposisjonsretten over prosjektreserven, som er på ca. kr 790 mill. etter implementeringen 

av utvidelsen av B-bygget. Hele reserven vil medgå før bygget er ferdigstilt.  

 

Skulle krigen i Ukraina bli langvarig, og føre med seg ytterligere problemer med å få levert nødvendig 

utstyr, kan konsekvensene bli forsinkelse av hele prosjektet utover 2024, og disse konsekvensene er 

ikke inkludert i prognosen.  

 

4 Økonomisk langtidsplan 

 

I sak 26/22 Godkjenning av konseptrapport byggetrinn 2, gjorde styret følgende vedtak: 

 

1. Styret tar konseptrapporten til orientering og ber om at skisseprosjektrapporten kap. 3.1. legges til 

grunn for det videre arbeidet med byggetrinn 2. 

2. Styret ber administrerende direktør legge frem en økonomisk langtidsplan til styremøte 23. mai som 

inkluderer oppdatert prognose for byggetrinn 1, og en oppdatert beregning av økonomisk handlingsrom 

for byggetrinn 2. 

3. Styret ber administrerende direktør legge fram en oppdatert konseptrapport til godkjenning for 

oppstart forprosjekt for byggetrinn 2, når det er avklart hvilke bygg det er økonomisk bærekraft til å 

gjennomføre. 

 

Videre gjorde styret i Helse Stavanger HF følgende vedtak i sak 27/22 Prioritering av fase 2,3 og 4 i 

byggetrinn 2: 

 

1. Styret tar til orientering at byggetrinn 2, Nye Stavanger universitetssjukehus er delt inn i 5 

delprosjekter: 
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 SH2-1 – poliklinikker og dagbehandling 

 OPT1 – forskning og undervisning 

 OPT4 – brystdiagnostisk senter, prøvetaking, dagkirurgi, poliklinikker, blodgiving, 

forskningslaboratorium, stamcellelaboratorium, kontorer, møterom og storkjøkken. I underetasje 

er det areal til biobank, medisinsk teknologi og verksteder. 

 OPT5 og 6 – alle funksjoner for psykisk helsevern inklusive forskning og undervisning, 

administrasjon og ledelse. 

 OPT5N – Behandlingshjelpemidler, lærings- og mestringssenteret, fysioterapi og ergoterapi, 

poliklinikk rehabilitering, døgnpost rehabilitering, kontorer og møterom. 

 

2. Videre fremdriftsplan inkludert anbefalt valg av første fase i byggetrinn 2 vedtas når det foreligger en 

økonomisk bærekraft analyse. 

 

 

Prognoseoppdatering fra NyeSUS ref. sak 32/22 Kvartalsrapport byggetrinn 1, Nye SUS viser at 

kostnadsøkningen er todelt. En del er prosjektspesifikt og kommer av økninger i kontrakter og 

uforutsette hendelser i prosjektet. Mens en annen del skyldes eksterne omstendigheter som ikke er 

styrt av prosjektet, slik som pandemien og særskilt høy prisøkning i år og en forventning om fortsatt 

høye priser i de kommende årene. 

 

I årets rullering av ØLP tas det høyde for risiko for kostnadsøkning i BT1 tilsvarende kr 450 mill. 

 

Den prosjektspesifikke kostnadsøkningen vil delvis håndteres med å omprioritere midler innad i Nye 

SUS. I tillegg vil tomtesalg være nødvendig for å kunne håndtere en kostnadsøkning på kr 450 mill.  

 

Men den eksterne prosjektrisikoen som omhandler prisøkning vil være vanskeligere å håndtere. 

Konsekvensen for foretaket vil avhengige av hva prisstigningen faktisk blir, samt hvilken 

deflatorjustering som blir lagt til grunn på finansieringssiden på resterende lån. For 2023 og 2024 

gjenstår om lag 24 % av samlet lån som ikke er utbetalt enda. Det utgjør kr 2,1 mrd. i 2022 kroner.  

 

Dersom kostnadsøkning på BT1 blir større enn kr 450 mill., må ytterligere tomtesalg vurderes. 

Ytterligere tomtesalg vil hjelpe på likviditet, men det er usikkerhet knyttet til ev. samlet gevinst tatt i 

betrakting at det vil medføre økte leiekostnader i den grad en selger tomt hvor det fremdeles pågår 

drift.  

 

Den økonomisk bærekraften for å gjennomføre investeringer ut over BT1, ligger i underkant av kr 2 

mrd. i langtidsperioden. Årets rullering viser at det er rom for å bygge ett bygg i fase 1, under 

forutsetning om at det blir full finansiert med lån. Det legges til grunn at det er SH2-1 som blir 

prioritert som fase 1 i BT2 videre i denne saken.   
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4.1 Resultatutvikling og resultatkrav  

 

Resultatkrav fra Helse Vest RHF for foretaksgruppen er satt til:  
 

 
  

 

I årets rullering av ØLP er resultat for 2023 i tråd med resultatkravet fra Helse Vest RHF.  

 

Siden forrige rullering av ØLP er regional inntektsfordelingsmodellen for prehospital tjenester 

revidert. For Helse Stavanger HF er konsekvensen redusert rammefinansiering. Helse Stavanger HF 

opprettholder likevel resultatkravet for 2023, men vil bli vurdert på ny når endelig inntektsfordeling 

fra Helse Vest RHF foreligger. Foreløpig estimater tyder på at Helse Stavanger HF vil miste rundt 50 

mill. kr i basisfinansiering som følge av revideringen.  

 

Resultatkravene etter 2023 følger ikke resultatkravene fra Helse Vest RHF. Årsaken er at 

aktiveringstidspunkt for Nye SUS flyttet fra 01.07.2024 til 01.01.2025.  Dette gjør at resultatet for 2024 

økes. I tillegg har Helse Vest RHF økt renteprognosen, som gir økte finanskostnader og dermed et 

redusert resultat fra 2025. 

 

Tabellen under viser Helse Stavanger HF sin økonomisk langtidsplan. Den inkluderer konsekvenser av 

BT2 fase 1, SH2-1. 
 

  
Tall i hele mill. kroner.  

Resultatbudsjett (beløp i hele mill) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Basisramme 5 219 5 241 5 263 5 310 5 358 5 406 5 455 5 504 5 553 5 603 5 654

ISF egne pasienter 2 471 2 493 2 515 2 538 2 561 2 584 2 607 2 631 2 654 2 678 2 702

Gjestepasienter 70 71 72 72 73 74 74 75 76 76 77

Polikliniske inntekter 198 200 202 204 206 207 209 211 213 215 217

Øyemerket tilskudd 42 43 43 44 44 44 45 45 46 46 46

Andre driftsinntekter 469 473 477 482 486 490 495 499 504 508 513

Sum driftsinntekter 8 470 8 521 8 573 8 650 8 728 8 806 8 885 8 965 9 046 9 128 9 210

Kjøp av helsetjenester 411 414 417 420 423 426 429 433 436 439 442

Varekostnader knyttet til aktiviteten 1 060 1 066 1 061 1 074 1 087 1 100 1 107 1 115 1 123 1 132 1 140

Innleid arbeidskraft 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Lønn til fast ansatte 3 939 3 931 3 916 3 851 3 784 3 814 3 841 3 856 3 883 3 911 3 940

Overtid og ekstrahjelp 250 250 250 250 250 250 252 254 256 258 259

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733

Off. tilsk. og refusjoner vedr arbeidskraft -81 -81 -82 -83 -83 -84 -84 -85 -86 -86 -87

Annen lønn 679 684 689 694 699 704 709 714 719 724 729

Avskrivninger 231 231 231 534 537 530 520 515 518 519 520

Andre driftskostnader 1 005 1 036 1 142 1 143 1 165 1 192 1 201 1 234 1 243 1 252 1 261

Sum driftskostnader 8 233 8 271 8 364 8 624 8 602 8 671 8 714 8 775 8 833 8 889 8 944

Driftsresultat 236 250 209 26 126 135 171 190 214 239 265

Finansresultat -10 -24 -44 -315 -311 -307 -300 -346 -339 -331 -324

Resultat til styrking av 

finansieringsgrunnlaget 226 226 165 -289 -185 -172 -129 -156 -125 -92 -59

ØLP Utvidet ØLP
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Tabellen er i henhold til mal fra Helse Vest RHF og bygger på budsjettet for 2022.  

 

Basisramme, ISF-inntekt og annen aktivitetsbasert inntekt er basert på budsjett 2022 med en vekst i 

tråd med føringer fra Helse Vest RHF.  Helse Vest RHF har gitt føring på at Helse Stavanger HF sin 

vekst i langtidsperioden er på 0,9 % årlig. 

 

I sak 35/22 Revisjon av regional inntektsfordelingsmodell legges det frem forslag til revidert 

inntektsfordelingsmodell for prehospitale tjenester. Estimert konsekvens for Helse Stavanger HF er 

negativ med om lag kr 50 mill. Foretaket har lagt til grunn en innføring fordelt på to år.  Foretaket 

opprettholder resultatkravet selv om forventet basisinntekt er redusert med kr 25 mill. i 2023 og 

tilsvarende i 2024.   

  

Driftskostnadene er i utgangspunktet lagt inn med samme vekst som aktiviteten og inntektene, men 

med en forutsetting om marginalkostnad på 80 %.   

 

Ut over dette er følgende endringer gjort: 

 

- Medikamentkostnadene, sammen med kostnader til behandlingshjelpemidler, er forventet å 

stige med en vekst som er mye høyere enn ordinær aktivitet- og inntektsvekst. Foretaket følger 

nøye opp de prisavtaler som foreligger og henter ut de gevinster som ligger i dem, men med så 

sterk vekst og når medikamentkostnader utgjør en stor andel av foretaket sitt 

kostnadsbudsjett, påvirker dette mulighetene for å prioritere andre kostnadsgrupper. 

 

- Kostnader knyttet til IKT er en annen kostnad som har sterk vekst i perioden. Budsjettet er 

basert på Helse Vest IKT sin økonomiske langtidsplan. Det gir en samlet økning i kostnadene i 

perioden 2023-2027 på kr 106 mill. Dette er også en tydelig prioritering av foretaket sitt 

økonomiske handlingsrom. 

 

- Foretaket har økende behov for vedlikehold av bygg, og må derfor øke vedlikeholdsbudsjettet i 

perioden frem til 2024. Tilsvarende gjelder vedlikehold og serviceavtaler for MTU.   

 

- Nytt sykehus vil gi flere kvadratmeter enn nåværende sykehus, og dermed øker kostnader til 

forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Disse merkostnadene er lagt inn fra 01.07.2024.  

 

- Det er et mål å frigjør store deler av tomten på Våland for salg, evt minimere behovet for 

ombygging på Våland. For å realisere dette, er det behov for å leie flere eksterne lokaler for den 

virksomhet som ikke flyttes til Ullandhaug. Det er lagt inn en økt leiekostnad fra 2025.  

 

- Når virksomhet flytter til Ullandhaug eller i eksterne lokaler, frigjøres areal på Våland som fører 

til reduserte FDV-kostnader på Våland. Disse reduserte kostnadene er lagt inn fra 2025.  

 

Det er videre lagt til grunn resultatforbedring som følge av OU-prosjektet med en gradvis opptrapping 

til 2026. Hovedvekten av omstillingen treffer i 2025 og 2026. Til sammen er omstillingskravet i 

perioden på kr 227 mill. Det er en viktig forutsetning at foretaket lykkes med denne omstillingene og 

klarer å hente ut disse gevinstene. Administrerende direktør ønsker derfor å en tettere oppfølging, for 

å i første omgang tydeliggjør hvilke gevinster det planlegges med, og hvem som er ansvarlig for å 
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realisere disse. OU-prosjektet vil til høsten legge frem en prosjektrapport som viser hvordan foretaket 

planlegger å omstille driften sin for følgende områder:  

• Sengeområdet 

• Poliklinikkområdet 

• Akuttflyt  

• Operasjonsflyt  

 

I rapporten skal det også beskrives hvordan det arbeids med å tilrettelegge for å hente ut disse 

gevinstene.  

 

Avskrivninger er beregnet ut fra eksisterende anlegg og planlagte nye investeringer i perioden. 

Investeringene i Nye SUS er estimert med vektet avskrivning på 35 år.  

   

Finanskostnadene er beregnet på eksisterende lån og nye lån i perioden. Rentekostnad på nye lån er 

basert på renteforutsetningene gitt fra Helse Vest RHF. Det er også estimert og inkludert 

byggelånsrenter på tildelt lån. Lån fra HOD er annuitetslån. Alle lån er lagt inn med nedbetalingstid på 

35 år.  

 

Det er ikke tatt særskilt høyde for videreføring av avbyråkratiserings- og effektviseringsreform (ABE-

reformen). En videreføring av ABE-reformen vil gå ut over foretakets evne til å egenfinansiere 

investeringer som er nødvendige for å levere spesialisthelsetjenester til befolkingen på dagens nivå.   

 

Konsekvens av SH2-1 er også inkludert i driftsbudsjettet. Det er estimert at SH2-1 vil ha positiv effekt 

på driftsbudsjettet i form av reduserte merkostnader for to-senterløsning, samt noe reduserte FDV 

kostnader på Våland. Det er tatt høyde for økte FDV-kostnader på Ullandhaug.  

 

 

4.2 Investeringer   

  

Helse Stavanger HF prioriterer mest mulig av investeringsmidlene i langtidsperioden til nytt sykehus 

på Ullandhaug. 

 

I tillegg til NyeSUS har Helse Stavanger HF investeringsbudsjetter for øvrig MTU, Bygg og Annet. I årets 

rullering har det vært nødvendig å gjøre noen omprioriteringer mellom de ulike gruppene. Målet har 

vært å beholde langsiktig finansiell bærekraft til tross for negativt resultatavvik i 2021, samtidig som 

det var nødvendig å skape rom til økte IKT følgekostnader, syketransportbil, samt å fortsette å lukke 

pålegg fra Sivilombudsmannen fra 2019. 

 

Nærmere beskrivelse ligger under de ulike budsjettpostene. 

 

MTU  

Dette budsjettet kommer i tillegg til det MTU-budsjettet som ligger inne i NyeSUS og er satt til:  
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 Tall i hele tusen.  

 

Investeringsplanen for MTU er basert på rullerende investeringsbehov. Prioriteringer gjøres med 

bakgrunn i innspill og prioritering fra sykehusets kliniske miljø og er vurdert ift utstyrets alder og 

teknisk tilstand.  MTI-avdelingen har også kartlagt hvilket av utstyret som gjenskaffes i perioden som 

kan anskaffes på Våland og flyttes til Ullandhaug.  

 

Som følge av negativt resultatavvik i 2021, er investeringsbudsjettet for MTU i 2024 redusert med kr 

17 mill. Fra 2030 økes budsjettet som følge av rullering av utstyr som ble nyanskaffet ved flytting til 

Ullandhaug.  

 

 

Bygg og Annet  

  

Budsjettrammen til investeringer i bygg og annet er satt til:  
 

 
Tall i hele tusen 

 

Ombygging MTU 

Etter oppdatert gjennomgang av planlagte MTU investeringer for 2022 og for 2023, er det mindre 

behov for ombygging for tilpasning av MTU enn det som opprinnelig var tatt høyde for i budsjettet. 

Ombyggingsbudsjettet i 2022 og 2023 kan derfor reduseres med kr 6 mill. og kr 13 mill. hhv. i 2022 og 

i 2023. 

 

Ambulanser  

Prisvekst gir behov for å oppjustere budsjettposten. For å kunne opprettholde utskiftingstakten økes 

budsjettet til kr 7,4 mill. per år. Syketransportbiler reduserer behovet for ambulansene og er et 

rimeligere alternativ.  Foretaket har i dag 2 syketransportbiler, hvor den ene trenger utskifting. Det er 

lagt inn kr 1,6, mill. i 2023 for utskifting av en syketransportbil.  

 

IKT følgekostnader 

Helse Stavanger HF eier og har ansvar for all infrastruktur rundt IKT.  Dette innebærer at alle kabler, 

inkl. fiberkabler, datarom og koblingsrom inkl. el.forsyning med nødstrøm og kjøling, eies og 

vedlikeholdes av Helse Stavanger HF. Utskifting MTU eller IKT gir ofte følgekostnader i form av 

tilrettelegging for IKT.  

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 20232 SUM 2023-2032

MTU-utstyr

MTU 21 000 48 000 124 000 100 000 101 000 59 000 116 000 116 000 150 000 150 000 150 000 1 135 000Nye SUS - MTU som skal investeres på 

Våland 32 275 32 275

MTU - Overførte investeringer fra 2021 202 126 202 126

SUM MTU 255 402 48 000 124 000 100 000 101 000 59 000 116 000 116 000 150 000 150 000 150 000 1 369 402

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 20232 SUM 2023-2032

Bygg

Lovpålagt/HMS 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 55 000

Mindre rehabl. 7 500 9 500 10 500 7 500 10 000 10 000 15 000 15 000 32 000 32 000 32 000 181 000

Ombygging for MTU 1 000 1 000 5 000 0 4 000 0 0 0 7 000 0 18 000

Bygg - Overførte investeringer fra 2021 8 079 8 079

Sum Annet Bygg 21 579 15 500 20 500 12 500 19 000 15 000 20 000 20 000 44 000 37 000 37 000 262 079

0

Annet, spesifikt 0

Transportmidler 7 200 9 000 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 82 800

IKT - følgekostnader 11 904 9 050 3 500 3 500 3 500 3 500 5 400 3 200 3 200 3 200 3 200 53 154

Annet - Rullende matriell 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 11 000

Annet - Overførte investeringer fra 2021 4 471 4 471

Risiko-reserve Bygg/MTU 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 165 000

Sum Annet 39 575 34 050 26 900 26 900 26 900 26 900 28 800 26 600 26 600 26 600 26 600 316 425
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For 2023 er det høye følgekostnader fra de regionale porteføljeprosjektene, spesielt skannere knyttet 

til Digital patologi som er estimert til kr 4 mill. Dette, sammen med noen mindre endringer på 

mobilplattformer og oppgradering av videoløsninger gjør at det er behov for å øke budsjettet med kr 

4,6 mill. i 2023.  

 

De regionale porteføljeprosjektene gir også økte følgekostnader i perioden fremover. Sammen med 

behov for vedlikehold av infrastruktur på Våland, er budsjettet i perioden 2024-2027 økt med kr 3,4 

mill kr. 

 

Annet 

Investeringsbudsjettet i langtidsplanen for årene 2025-2029 er på et minimumsnivå. Det er forventet 

at behovet vil være vesentlig lavere etter store deler av den gamle bygningsmassen på Våland er 

skiftet ut med nye lokaler på Ullandhaug. I midlertid vil flere av byggene som er planlagt flyttet i 

senere byggefaser, ha et behov for vedlikeholds investeringer i langtidsperioden, ref. sak 27/22 

Prioritering av fase 2,3 og 4 i byggetrinn 2. I arbeidet med konseptfasen for BT2 ble det estimert et 

investeringsbehov på kr 82 mill. for å fortsette drift i de byggene som tiltenkte flyttet i OPT 5 og 6 og 

OPT5N, dvs psykisk helsevern på Våland samt rehabilitering på Lassa. For å ivareta drift i disse 

byggene er det lagt inn et økt investeringsbudsjett knyttet til vedlikehold på kr 20 mill. i perioden 

2026-2029 under budsjettposten Mindre rehabilitering. Samlet budsjett i perioden for Mindre 

rehabilitering er på kr 181 mill.  Det vil si alle mindre rehabilitering og vedlikeholdsbehov ut over det 

som følger av NyeSus, må planlegges og håndteres innfor denne budsjettrammen. 

 

Fordi foretaket har et veldig stramt investeringsbudsjett er det satt av midler som er tiltenkt 

uforutsette og akutte investeringsbehov. Dette budsjettet er på kr 15 mill. årlig.  

 

 

Nye SUS  

  

Byggetrinn 1 

Langtidsplanen legger til grunn samme kostnadsramme som i Forprosjektrapporten. Endringer siden 

Forprosjektrapporten er beskrevet i kap. 3.6. 

 

I tillegg til de endringene beskrevet under kap. 3.6 har prosjektstyret besluttet noen endringer for Nye 

SUS Mellomfase Våland (ref. sak 11/22 24.02.2022). Bakgrunnen skyldes et økt behov for areal til 

undersøkelses- og behandlingsrom enn tidligere estimert. Det er funnet arealer til dette ved en 

omdisponering av arealer i Sydbygget og Internatbygget. Tilhørende økning i investeringskostnaden 

er på kr 6,8 mill.  

 

Nye SUS Mellomfase Våland skal legge frem Forprosjektrapport til styret høsten 2022. Men i 

forbindelse med rullering av ØLP er det gjort en oppdatering av kostnadsestimatene som viser en 

kostnadsøkning på kr 28 mill. kr. Økningen skyldes i hovedsak utvidelse av areal for å få plass til 21 

granskningsplasser for patologi, økt prosjektering, tilpasning av akustikk og belysning for 

kontorarbeidsplasser, samt prisøkning.  Denne kostnadsøkning er lagt til investeringsrammen for Nye 

SUS Mellomfase Våland for å gi et samlet kostnadsbilde i årets rullering av økonomisk langtidsplan, 

men endelig beslutning av Forprosjektet med tilhørende budsjett skjer når rapporten legges fram for 

styret.   
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Gjenstående budsjett for hele Nye SUS BT 1 for perioden 2023-2024 er på kr 4,3 mrd. Byggelånsrenter 

er inkludert som en av prosjektkostnaden og inkludert på finansieringssiden som tilsvarende økt lån.  

 

Prognose for Nye SUS per 1. kvartal 2022 viser en forventning om vesentlig kostnadsøkning. Foreløpig 

er det synliggjort hvordan foretaket kan håndtere en mulig kostnadsøkning i form av en risikopost for 

BT1 på kr 450 mill. Administrerende direktør følger utviklingen nøye og styret vil bli presentert mer 

detaljer prognosegjennomgang og ulike handlingsalternativer når mulighetene er nærmere kartlagt.   

 

Byggetrinn 2, fase 1 SH2-1 

Investeringskostnaden for SH2-1 er basert på estimat fra konseptfaserapporten for BT2, men med 

oppdatert priser per januar 2022. Dette inkluderer MTU, flytting, OU, usikkerhetsavsetning, mva og 

byggelånsrenter. 

 

Totalt er investeringsbudsjettet for Helse Stavanger HF på kr 11 mrd. for perioden 2022-2032, inkl 

BT2, fase 1.  

Samlet oversikt over investeringsbudsjett:  
  

 
(tall i hele tusen) 

 

 

4.3 Finansiering av investeringer 

 

Det er foretakets finansielle evne som bestemmer investeringsmulighetene i perioden. 

 

Følgende finansieringsgrunnlag er lagt til grunn i perioden:  

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 20232 SUM 2023-2032

NyeSUS, spesifisering i 2022 kroner

Nye SUS - Ullandhaug 2 571 351 2 248 636 1 397 641 6 217 628

Nye SUS - OU 24 900 26 400 28 494 79 794

Nye SUS - Mellomfase Våland 4 533 66 702 93 220 164 455Nye SUS - MTU som skal investeres på 

Våland 0 0

Nye SUS - Flytteprosjekt 2 892 12 892 52 589 68 373

Nye SUS - Byggelånsrenter 70 349 155 157 236 182 461 689

SUM Nye SUS BT1 2 674 026 2 509 787 1 808 126 0 0 0 0 0 0 0 0 6 991 939

Nye SUS, risiko BT1 450 000 450 000

 Nye SUS BT 2, fase 1 SH2-1 25 000 60 000 60 000 230 843 243 343 460 010 537 925 0 0 0 0 1 617 122

MTU-utstyr

MTU 21 000 48 000 124 000 100 000 101 000 59 000 116 000 116 000 150 000 150 000 150 000 1 135 000Nye SUS - MTU som skal investeres på 

Våland 32 275 32 275

MTU - Overførte investeringer fra 2021 202 126 202 126

SUM MTU 255 402 48 000 124 000 100 000 101 000 59 000 116 000 116 000 150 000 150 000 150 000 1 369 402

Bygg

Lovpålagt/HMS 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 55 000

Mindre rehabl. 7 500 9 500 10 500 7 500 10 000 10 000 15 000 15 000 32 000 32 000 32 000 181 000

Ombygging for MTU 1 000 1 000 5 000 0 4 000 0 0 0 7 000 0 18 000

Bygg - Overførte investeringer fra 2021 8 079 8 079

Sum Annet Bygg 21 579 15 500 20 500 12 500 19 000 15 000 20 000 20 000 44 000 37 000 37 000 262 079

0

Annet, spesifikt 0

Transportmidler 7 200 9 000 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 82 800

IKT - følgekostnader 11 904 9 050 3 500 3 500 3 500 3 500 5 400 3 200 3 200 3 200 3 200 53 154

Annet - Rullende matriell 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 11 000

Annet - Overførte investeringer fra 2021 4 471 4 471

Risiko-reserve Bygg/MTU 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 165 000

Sum Annet 39 575 34 050 26 900 26 900 26 900 26 900 28 800 26 600 26 600 26 600 26 600 316 425

SUM investeringer 3 015 581 2 667 337 2 489 526 370 243 390 243 560 910 702 725 162 600 220 600 213 600 213 600 11 006 967
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 Tall i hele mill. kroner  

  

Tidligere rulleringer av ØLP-en har vist en likviditetsutfordring i perioden 2024-2026 og det har vært 

fremhevet at foretaket vil ha behov for tilførsel av noe likviditet i påvente av tomtesalg.  

Administrerende direktør har vært i dialog med Helse Vest RHF vedrørende internt lån, og ber om 

styrets godkjenning for å søke Helse Vest RHF om lån på kr 500 mill. for BT1.  

 

Helse Vest RHF har besluttet å tilføre foretakene et egenkapitaltilskudd som motregnes mot 

utestående lån, jfr. styresak 129/19. Det styrker egenkapitalen i foretaket, men tilfører ikke ny 

likviditet. I økonomisk langtidsplan er det lagt inn tilskudd på kr 572 mill. i 2023 i tråd med 

styrevedtaket. Føringen er at tilskuddet skal brukes til å nedbetale internt lån fra Helse Vest RHF og er 

lagt inn i 2023. 

 

Det er lagt inn gevinst av tomtesalg tilsvarende kr 650 mill. i 2025. Det er nødvendig for å kunne dekke 

inn kostnadsoverskridelser som er signalisert ved prognoseoppdatering per 1. kvartal 2022 for 

NyeSUS og ha tilstrekkelig finansieringsevne for å bære BT2, fase 1.  

 

Det er lagt inn salg av eiendom og utkjøp av Hjertelaget i 2023 med anslått nettoverdi på 85 mill. kr. 

 

For å ha finansieringsevne til BT2, SH2-1 må prosjektet fullfinansieres med lån. Det er lagt inn 70 % 

lån fra HOD, og resterende 30 % som internt lån fra Helse Vest RHF.  

 

På ett eller flere tidspunkt vil det også bli nødvendig å nedskrive anleggsaktiva. Dette vil ikke påvirke 

kontantstrømmen fra driften og blir nærmere avklart når endelig beslutning er fattet for gjenværende 

bygningsmasse på Våland.   

 

Finansieringsevnen i perioden beregnet til kr 11 mrd. inkl. bidrag fra tomtesalg på Våland. 

 

 

4.4 Økonomisk bærekraft 

 

Tabellen under sammenstiller de to foregående tabellene. De grå feltene viser år 2033. Oversikten 

viser at for 10 årsperioden er akkumulert finansieringsgrunnlag lik investeringsplanene. Det vil si at 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 SUM 2022-2032

Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget 226 226 165 -289 -185 -172 -129 -156 -125 -92 -59 -590

+ Avskrivning 231 231 231 534 537 530 520 515 518 519 520 4 886

+ Nedskrivning anleggsmidler 0

= Kontantstrøm fra driften 457 457 396 245 352 358 391 359 393 427 461 4 296

+/- Resultatavvik 2021 -23 -23

+ Lån HOD, BT1 1 446 1 511 400 0 3 357

+ Internt lån Helse Vest, BT1 455 833 500 1 788

+ Lån HOD,  BT2 SH2-1 0 84 164 179 337 384 1 148

+ Internt lån Helse Vest, BT2, SH2-1 500 500

+ Byggelånsrenter BT1 70 155 236 462

+ Kapitaltilskudd fra Helse Vest RHF 572 572

+ Overført likviditetslån fra året før 75 75

-  Avdrag  alle lån -47 -640 -78 -211 -214 -213 -209 -206 -211 -216 -218 -2 461

-  Avdrag lån, BT2 SH2-1 HOD -17 -18 -19 -19 -73

-  Avdrag lån BT2 SH2-1 Helse Vest -14 -14 -14 -14 -56

- Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT -56 -25 -24 -28 -13 -146

+ Salg av anleggsmidler 85 650 735

+ Gaver 85 85

+/-overført likviditet fra 2021 729 729

+/- annet 19 19

Finansieringsgrunnlag investeringer 3 125 2 949 2 099 821 304 482 566 122 150 179 210 11 007
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gitt full finansiering med lån og tomtesalg tilsvarende kr 650 mill, vil foretaket ha finansiell bæreevne 

til å håndtere byggetrinn 2, fase 1. innen de neste 10 årene. 

  

 
Tall i hele mill. kroner  

  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 SUM 2022-2032

Finansieringsgrunnlag investeringer 3 125 2 949 2 099 821 304 482 566 122 150 179 210 230 11 007

Sum investeringer 3 016 2 667 2 490 370 390 561 703 163 221 214 214 214 11 007

Avvik mellom investeringsplan og finansielt 

grunnlag 109 282 -390 451 -86 -79 -137 -41 -70 -34 -4 16

Akkumulert avvik mellom investeringsplan og 

finansielt grunnlag 109 391 1 451 366 287 150 109 39 5 0 17


