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1. Innledning
Sykehuset Innlandet skal gi best mulig pasientbehandling innenfor de økonomiske
rammene foretaket har. Det er startet opp flere utviklingsprosesser som alle peker mot
målet om at befolkningen i Innlandet skal få gode og likeverdige spesialisthelsetjenester
i årene som kommer. Situasjonen med Covid-19 pandemien og tilpasning av beredskap
og aktivitet for å møte denne, har påvirket foretakets økonomi dramatisk i 2020.
Beredskapssituasjonen utfordrer omstillingsarbeidet som er satt i gang, og forskyver en
del av utviklingsprosessene i planperioden.
Utarbeidelse av Økonomisk langtidsplan (ØLP) inngår i den årlige budsjettprosessen i
Helse Sør-Øst RHF. Det langsiktige tidsperspektivet er fram mot 2040, men det
utarbeides en mer detaljert fire-årsplan der kommende budsjettår er første år. I denne
saken gis en orientering om hvilke forutsetninger som ligger til grunn fra Helse Sør-Øst
RHF, hvilke forutsetninger Sykehuset Innlandet velger å legge til grunn for arbeidet med
budsjett 2021 og for årene i langtidsplanperioden. Sykehus Innlandet har utarbeidet
økonomisk langtidsplan for planperioden 2021-2024 (ØLP 2021-2024), som bygger på
Helse Sør-Øst RHF sin styresak 017-2020 «Økonomisk langtidsplan 2021-2024.
Planforutsetninger». Den økonomiske langtidsplanen blir behandlet sammen med
foretakets virksomhetsstrategi for samme periode. Hensikten er at det skal bli en tydelig
sammenheng mellom faglige mål, prioriteringer og rammene som ligger i økonomisk
langtidsplan. De to dokumentene er gjensidig avhengige av hverandre. Formålet med
planene er å ha en langsiktig strategi og rammer for utviklingen av foretaket de
nærmeste årene.
I denne økonomiske langtidsplan tar foretaket ikke hensyn til de økonomiske effektene
av koronapandemien. Planforutsetningene og rammene fra Helse Sør-Øst RHF ble
vedtatt i forkant av pandemien og er en videreføring av den langsiktige økonomiske
planen i en normalsituasjon. Det er forventet at beredskapen som er bygget opp for å
møte pandemien, og de økonomiske effektene av denne, vil bli kompensert fra
helsemyndighetene. Per dags dato foreligger det ikke informasjon om grad eller på
hvilken måte foretakene vil bli kompensert. Det er bevilget store økte driftsbevilgninger
til sykehusene i revidert nasjonalbudsjett 2020 for å avhjelpe den økonomiske
situasjonen. På grunn av koronapandemien er det ventet endringer i rammer og
budsjetter for 2021 til høsten.
Økonomisk langtidsplan for foretaksgruppen skal behandles i Helse Sør-Øst RHF 25. juni
2020.
Beredskapssituasjonen rundt Covid-19 har medført mindre involvering og forankring i
arbeidet med økonomisk langtidsplan. Divisjonene har utarbeidet egne ØLP-leveranser i
budsjettsystemet, som er aggregert opp til en leveranse for foretaket totalt sett. Det er
gjennomført informasjonsmøte og saken er drøftet med tillitsvalgte og vernetjeneste.
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2. Sammendrag
Økonomisk langtidsplan 2021-2024 og tidligere langtidsplaner viser at Sykehuset
Innlandet står i en krevende økonomisk situasjon både nå og i årene fremover. Dette er
uavhengig av koronapandemien. Den negative økonomiske effekten av overføringen av
spesialisthelsetjenestene i Kongsvingerregionen til Akershus universitetssykehus i 2019
vil prege foretakets økonomi i flere år fremover. På grunn av beredskapssituasjonen i
forhold til Covid-19 er det nødvendige omstillingsarbeidet i 2020 utsatt eller satt på
vent. Dette medfører behov for videreføring av omstillingsmidler også inn i 2021 for å
oppnå økonomisk balanse. Dette vil bli fulgt opp i arbeidet med budsjett 2021.
I tillegg har foretaket en befolkningsvekst som er lavere enn andre helseforetak i
regionen, og det medfører en mindre økning i inntektsrammene fra eier og mulighet for
økte inntekter gjennom aktivitetsvekst. Økninger i kostnader knyttet til digital fornying,
behandlingshjelpemidler og høykostmedisiner gjøre at foretaket hele tiden må
effektivisere driften og redusere bemanningen i tråd med rammene. For å ha midler til
årlige investeringer er det helt avgjørende å oppnå positive driftsresultater.
Ny sykehusstruktur er helt avgjørende for å få på plass en bærekraftig utvikling for
foretaket. På veien mot det framtidige målbildet er det nødvendig med omfattende
omstillinger og driftstilpasninger for å oppnå faglig og økonomisk bærekraft. Det må
planlegges med endringer i foretakets pasienttilbud og organisering for å kunne tilpasse
driften til de økonomiske rammene. For å sikre en bærekraftig drift med god kvalitet og
økonomisk handlingsrom, må foretaket i løpet av fireårsperioden redusere driftsnivået
med i omlag 200 millioner kroner i forhold til dagens nivå. Dette er noe bedring
sammenlignet med utfordringsbildet i de siste års økonomiske langtidsplaner.
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3. Sammenhengen mellom utviklingsplan, virksomhetsstrategi og
økonomisk langtidsplan
I oppdrag og bestilling for 2020 er overordnede langsiktige nasjonale målsetningene å:




Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Målene skal skape grunnlag for kvalitet i pasientenes helsetjeneste og er førende for
Sykehuset Innlandet sitt spesialisthelsetjenestetilbud.
Sammenhengen mellom førende styringsdokumenter, virksomhetsstrategi og
økonomisk langtidsplan 2021-2024 er illustrert i figuren under:
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Virksomhetsstrategi 2021-2024
Virksomhetsstrategien tar utgangspunkt i Sykehuset Innlandet sine hovedutfordringer
knyttet til pasientbehandling, pasient- og pårørendeopplæring, forskning og utdanning.
Et hovedområde i strategien er utvikling av det framtidige målbildet og ny
sykehusstruktur.
For å møte utfordringene framover, vil Sykehuset Innlandet ha følgende hovedmål:
1. Utvikle helsetjenesten i tråd med det framtidige målbildet og bli et ledende
innovasjonssykehus.
2. Utvikle helhetlige pasientforløp fra hjem til hjem sett i et bruker- og
behandlerperspektiv og i samhandling med kommunene ved å ta i bruk teknologi
og nye arbeidsformer.
3. Videreutvikle pasientsikkerhets- og kvalitetsforbedringsarbeidet, og en kultur for
åpenhet og læring på tvers.
4. Sikre integrert behandling av samtidige somatiske og psykiske helseutfordringer.
5. Utvikle robuste forskningsmiljøer som en integrert del av klinisk virksomhet.
6. Skape økonomisk handlingsrom for investeringer gjennom positive resultater i
tråd med økonomisk langtidsplan.
Hovedutfordringer 2021-2024
Det framtidige målbildet vil imøtekomme mange av de utfordringene som Sykehuset
Innlandet står overfor med variasjon i tilbudet til pasientene, små fagmiljøer,
utfordrende rekrutteringssituasjon og mangelfull ressursutnyttelse.
På veien mot det framtidige målbildet er det nødvendig med omfattende omstillinger for
å redusere variasjon i tilbudet, stimulere til faglig utvikling og oppnå økonomisk
bærekraft. Sykehuset Innlandet skal tilby pasientene i opptaksområdet
spesialisthelsetjenester med god kvalitet innenfor de økonomiske rammene foretaket
har til rådighet. Det er helt nødvendig å skape økonomisk bærekraft som gir rom for
nødvendige investeringer på kort og lang sikt. Det er vesentlig at omstillingene er i tråd
med det framtidige målbildet og samtidig er godt koordinert for å oppnå ønsket effekt.
Omfattende endringer i eksisterende struktur vil oppleves krevende. Det er nødvendig å
skape en kultur for endring.
Økonomisk langtidsplan 2021-2024 viser at Sykehuset Innlandet står foran en
utfordrende økonomisk situasjon i fireårsperioden. Oppdatering av befolkningstall og
befolkningssammensetning, sosioøkonomiske kriterier og bruk av private aktører er
elementer i inntektsmodellen fra Helse Sør-Øst RHF. Endringene i disse elementene gjør
at Sykehuset Innlandet får noe reduserte inntektsrammer fra eier i årene som kommer.
Årsaken er at befolkningen i Innlandet vokser relativt mindre enn i de andre
sykehusområdene i Helse Sør-Øst. I tillegg til reduksjon i inntektsrammer, vil stadig mer
av driftsbudsjettet måtte prioriteres til høykostmedisiner, pasientreiser, digitale
løsninger og behandlingshjelpemidler. Dette er en utvikling som gjelder alle
helseforetak. For hele foretaket vil det være nødvendig med omfattende tiltak for å
tilpasse driften til de økonomiske rammene.
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Opptaksområdet for spesialisthelsetjenesten i Kongsvingerregionen ble overført til
Akershus universitetssykehus 1. februar 2019. Populasjonen i Kongsvingerregionen
utgjorde omlag ti prosent av populasjonen i Sykehuset Innlandet sitt opptaksområde.
Endringen har fått store konsekvenser både faglig, organisatorisk og økonomisk.
Reduksjonen i foretakets pasientgrunnlag endrer volumet av pasienter innenfor flere
fagområder. Foretaket får en netto årlig reduksjon i basisramme fra Helse Sør-Øst RHF
beregnet til om lag 100 millioner kroner som følge av virksomhetsoverdragelsen. I
tillegg kommer effekten av reduserte pasientinntekter fra pasienter fra
Kongsvingerregionen som tidligere ble behandlet ved andre somatiske divisjoner i
Sykehuset Innlandet enn i divisjon Kongsvinger. Dette fører til lavere ISF-inntekter for
foretaket. Sykehuset Innlandet har inngått avtale med Akershus universitetssykehus om
kjøp av plasser på en sengepost på Sanderud. Denne avtalen gjelder til og med 2023,
men med mulighet for forlengelse. Det er foreløpig forutsatt en videreføring av avtalen i
ØLP-perioden frem til 2024.
Effekten av virksomhetsoverdragelsen av Kongsvinger medfører en stor totalutfordring
for foretaket. Foretaket har i 2019 og 2020 fått omstillingsstøtte fra det regionale
helseforetaket for å gjennomføre endringer og å tilpasse driften til nye rammer. I 2020
utgjør denne støtten 50 millioner kroner, og det er ikke lagt opp til videreføring av
denne i planperioden. På grunn av beredskapssituasjonen med Covid-19 pandemien, er
store deler av det nødvendige omstillingsarbeidet i 2020 satt på vent. Dette medfører
utfordringer om det ikke blir en videreføring av omstillingsmidler også i 2021 for å
oppnå økonomisk balanse.
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4. Rammer og styringssignaler fra Helse Sør-Øst 1
Sykehuset Innlandets økonomiske langtidsplan 2021-2024 bygger på føringer og
prioriteringer gitt i Helse Sør-Øst RHF sin styresak 017-2020 «Økonomisk langtidsplan
2021-2024. Planforutsetninger.».
Aktivitetsforutsetninger
Det skal i perioden legges opp til en aktivitetsvekst høyere enn demografisk betinget
vekst innenfor alle tjenesteområder på regionsnivå. Følgende planforutsetninger legges
til grunn for aktivitet og prioritering på regionsnivå:





Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være i overkant av to prosent fra 2020 til
2021.
Vekst i ISF-finansiert pasientbehandling (somatikk) skal være omlag seks prosent
i planperioden.
Vekst innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal
hver for seg være høyere enn for somatikk.
Det gis spesifikke aktivitetskrav per helseforetak/sykehus for 2021, hvor
Sykehuset Innlandet skal ligge under snittet i Helse Sør-Øst.

Endelige krav til aktivitetsvekst, herunder krav til vekst i ISF-finansiert
pasientbehandling, fastsettes på bakgrunn av føringer i statsbudsjettet det enkelte år.
Inntektsforutsetninger
Inntektsforutsetningene i økonomisk langtidsplan omfatter faste inntekter, det vil si
basisramme, midler til kvalitetsbasert finansiering, midler til forskning, til nasjonale
kompetansetjenester og øvrige øremerkede tilskudd over statsbudsjettet. Det er kun
basisrammen som endres i økonomisk langtidsplan. Andre faste inntekter forutsettes
uendret på 2020-nivå. Også bevilgning til kvalitetsbasert finansiering (KBF) forutsettes
uendret i forhold til 2020. Antatt videreføring av avbyråkratiseringsreformen (ABE),
både hva gjelder trekk i basisrammen og reduksjon i variable inntekter, innarbeides
samlet som en justering i basisrammen.
Alle tall er i faste 2020-kroner, det vil si at det ikke er innarbeidet lønns- og prisvekst i
perioden. Dette gjøres i de årlige budsjettene ut i fra forutsetninger i statsbudsjettet. ISFrefusjoner omfattes ikke, da disse inntektene er avhengig av aktiviteten og må
budsjetteres av helseforetakene og sykehusene selv på bakgrunn av planlagt aktivitet.
Planleggingsrammene for årene 2021-2024 er beregnet med utgangspunkt i
inntektsrammer 2020 med følgende endringer:
 Omfordelinger som følge av oppdateringer i inntektsmodellen
 Tildeling av forutsatte økte midler til aktivitetsvekst
 Andre mindre endringer
1

Kilde: Helse Sør-Øst RHF styresak 017-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024. Planforutsetninger.
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Nasjonalt inntektsutvalg
Regjeringen oppnevnte 23. mars 2018 et utvalg som har gjennomgått fordelingen av
basisramme mellom de fire regionale helseforetakene. Utvalgets innstilling til
inntektsfordeling mellom de regionale helseforetakene ble avgitt til Helse- og
omsorgsdepartementet den 16. desember 2019, i NOU 2019:24. NOU 2019:24 var sendt
på høring med høringsfrist 17. mars 2020. Omfordelingseffekter vil tidligst bli
innarbeidet i de regionale helseforetakenes inntektsrammer for 2021.
Inntektsmodellen 2021-2024
Formålet med inntektsmodellen er å fordele basisramme til sykehusområdene slik at de
økonomisk settes i stand til å levere likeverdige helsetjenester som er tilpasset
befolkningens ulike behov og helseforetakenes forskjellige kostnadsmessige
forutsetninger. For å ta hensyn til pasientflyt mellom sykehusområdene, har modellen
også en mobilitetskomponent.
Det er foretatt ordinær oppdatering av kriteriesettene og aktivitetsdata som inngår i
modellen. Enkelte forhold finansieres på siden av inntektsmodellen, men inngår like fullt
i helseforetakenes basisrammer. Dette gjelder inntekter til finansiering av regionale
behandlingstilbud innenfor psykisk helsevern og TSB, definerte regionale
kompetansetjenester og øvrige regionale og nasjonale funksjoner. Det er gjort en fornyet
gjennomgang av disse forholdene i forbindelse med oppdateringen av inntektsmodellen.
Avbyråkratiseringsreformen (ABE-reformen)
ABE-reformen er et generelt effektiviseringskrav i offentlig sektor, som ble innført i
2015. Ordningen innebærer at basisbevilgningen og variable inntekter årlig reduseres
med om lag 0,5 prosent for alle tjenesteområder. Deler av det samlede uttrekket
tilbakeføres fordi spesialisthelsetjenesten har et samlet ansvar for drift og investeringer.
Tabell 1 viser effekter av ABE-reformen i planperioden for Helse Sør-Øst.

Midler til aktivitetsvekst
Det bevilges årlig midler i statsbudsjettet til å finansiere aktivitetsvekst, blant annet som
følge av økt befolkning og endret befolkningssammensetning. På sikt forutsettes det at
finansieringen bedre ivaretar andre forhold enn demografi som for eksempel
sykdomsutvikling, ny diagnostikk, nye og kostnadskrevende behandlingsmetoder og ny
teknologi. Fra og med 2022 legges det derfor som en planforutsetning at det gis
finansiering ut fra et vekstanslag på to prosent. Den faktiske fordelingen av disse
midlene mellom Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene avventes til den årlige
budsjettbehandlingen.
Da er beløpets størrelse klart og det foreligger nærmere vurdering av behov for
regionale midler.
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Tabellen under viser planforutsetninger for midler til aktivitetsvekst og effekt av ABEreformen:
Forudsetninger i ØLP 2021 - 2024
Midler til aktivitetsvekst
Effekt av ABE-reformen
Netto effekt

2021
550 000
100 000
450 000

2022
650 000
100 000
550 000

2023
650 000
100 000
550 000

2024
650 000
100 000
550 000

Tabell 1. Midler til aktivitetsvekst 2021-2024 tall i 1000 kr. Kilde Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuset Innlandet får en andel av aktivitetsvekstmidler på 450 millioner kroner i
2021 og dette utgjør om lag 51 millioner kroner, inklusivt fratrekk av ABE-reformen. Fra
2022 og ut perioden vil foretakets andel av midler til økt aktivitet være på om lag 63
millioner kroner per år. Sett opp mot reduksjonen i inntektsmodellen får Sykehuset
Innlandet en årlig netto økning i rammene i planperioden. Se også tabell 3 under.
Pensjon
Oppdaterte beregninger fra januar 2020 viser en reduksjon i pensjonskostnad
sammenlignet med hva som ligger til grunn i budsjett 2020. Det er ikke kjent hvordan
Helse- og omsorgsdepartementet vil håndtere den estimerte reduksjonen i
pensjonskostnaden for 2020. Endringen forskutteres derfor ikke i planforutsetningene
for økonomisk langtidsplan 2021. På grunn av usikkerheten i samlet endring i
pensjonskostnaden for 2020, har Sykehuset Innlandet derfor lagt til grunn budsjetterte
pensjonskostnader for 2020 i arbeidet med økonomisk langtidsplan 2021-2024.
Samlet omfordelingseffekt av inntektsmodellen
Samlet sett fremstår de årlige omfordelingseffektene av inntektsmodellen på
helseforetaksnivå slik i perioden 2021-2024:
Sykehusområde
Akershus
Innlandet
Oslo
Sørlandet
Telemark og Vestfold
Vestre Viken
Østfold

2021
40
-4
-70
22
23
-22
11

2022
28
-35
52
-6
-27
-10
-3

2023
19
-30
53
-6
-24
-9
-3

2024
17
-32
56
-7
-24
-9
-2

Tabell 2. Omfordelingseffekter av inntektsmodellen 2021-2024. Millioner kroner. Kilde Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuset Innlandet får en reduksjon i basisrammen fra Helse Sør-Øst RHF i perioden
2021-2024. Det er en bedring i rammeforutsetningene enn forventet for 2021
sammenlignet med fjorårets økonomiske langtidsplan for 2021. For 2021 er det en
reduksjon på fire millioner kroner i basisramme. Omstillingsmidler i forbindelse
virksomhetsoverdragelsen av Kongsvinger bortfaller i planperioden. Omstillingsmidlene
utgjorde 50 millioner kroner i 2020.
Alle sykehusområdene vil få en større befolkning fremover, og sykehusområdene
Akershus og Oslo vil ha den høyeste veksten. Sykehuset Innlandet vil få en reduksjon i
relativ andel av befolkning, da befolkningsveksten er lavere i Innlandet enn hos de
10

øvrige sykehusområdene. I perioden 2022-2024 er reduksjonen i inntektsrammene fra
eier på om lag 30 millioner kroner årlig.
Endringene i inntektsmodell og omstillingsmidler fra Helse Sør-Øst RHF kan
oppsummeres i tabellen under.
Oppsummert endringer i inntektsmodell og midler fra Helse Sør-Øst RHF i 2021-2024
ØLP
ØLP
ØLP
ØLP
2021
2022
2023
2024
Inntekstmodellen
-3 701
-31 520
-30 746
-31 814
Fremskrivning av inntekstforutsetninger
61 209
73 107
72 761
72 398
Andel av midler til aktivitetsvekst
-10 110
-10 110
-10 110
-10 110
Netto ABE-reformen
-50 000
0
0
0
Omstillingsmidler Kongsvinger
Nettoeffekt rammer fra eier
-2 602
31 477
31 905
30 474
Tabell 3. Oppsummert endringer i inntektsmodell og midler fra Helse Sør-Øst RHF i 2021-2024. Tall i 1000 kr.
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5. Aktivitet, bemanning og produktivitet
Aktivitet
Aktivitetsveksten til Sykehuset Innlandet i økonomiske langtidsplan er basert på at det
innenfor alle tjenesteområder blir reduserte ventetider og ingen fristbrudd. Videre er
målet er at innen 2021 skal minst 95 prosent av pasientavtalene overholdes. Dette
forutsetter arbeid med å bedre effektiviteten og logistikken i poliklinikkene.
For å oppnå «prioritetsregelen» med større vekst innenfor psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn innenfor somatisk virksomhet, har foretaket
lagt opp til følgende budsjetterte aktivitetsvekst innenfor polikliniske konsultasjoner:



Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling: 1,1 prosent per år i
ØLP-perioden (1,1 prosent per år per tjenesteområde, 4,4 prosent i planperioden)
Somatikk: 1 prosent per år ØLP-perioden (4 prosent totalt i planperioden)

Planlagt aktivitet ligger noe under planforutsetningene fra Helse Sør-Øst RHF på
regionsnivå, og skyldes at Sykehuset Innlandet har en forventet lavere befolkningsvekst
enn andre foretak i regionen. Dette er i tråd med føringene fra Helse Sør-Øst RHF.
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer (TSB)
Behandling innenfor tjenesteområdene psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling er i fortsatt omstilling med økt tilbud om poliklinisk og ambulant
behandling. Samhandling med kommunene er en del av denne utviklingen. Tilbud
opprettes i samarbeid med kommunene for å gi bedre behandling til pasientgrupper,
oppfølging nærmere der pasientene bor og oppholder seg. Samarbeid og
samlokalisering med Valdres og Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske sentre og oppstart
av FACT2-team er en tilnærming til dette. I løpet av det siste året er det blitt opprettet
fem FACT-team, og forprosjekt med ytterligere to FACT-team er i sluttfasen. Det må
arbeides videre med å koordinere innsatsen overfor enkeltpasienter mellom ambulante
tjenester, poliklinisk behandling, døgnbehandling, ambulanse-tjeneste/AMK og
kommuner, for å utnytte tilgjengelige ressurser best mulig, samtidig som pasientens
behov blir ivaretatt.
Pakkeforløpene og spesialiserte behandlingsformer legger opp til endret logistikk i
pasientforløpene. Historisk ble polikliniske forløp lagt opp med enkelttimer i en gitt
frekvens per uke eller per fjortende dag, mens det nå i økende grad gis som
komprimerte bolker fra 2,5 timer og oppover til full dag. Dette gjelder alle faser av
behandlingen, både utredningsfase og behandlingsfase. Divisjonen er også i startfasen
med digitalisering av behandlingsmetoder, hvor videokonsultasjoner og
pasientmedvirkning i form av elektroniske tilbakemeldingsverktøy er noe av
satsningsområdene. Dette utfordrer systemet for hvordan poliklinisk aktivitet i dag
telles og rapporteres hvor antall tradisjonelle konsultasjoner har betydning for
inntektene og for oppfylling av «prioriteringsregelen», mens utviklingen tilsier
behandling distribuert på helt andre måter.
2

FACT: Flexible Assertive Community Treatment - fleksibel aktiv oppsøkende behandling
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Det er i ØLP 2021-2024 foreløpig ikke tatt inn ytterligere reduksjon av døgnplasser i
planperioden, utover det som er forespeilet for endring i slutten av 2020. Det vil være
nødvendig å fortsette å optimalisere pasientforløpet videre innenfor døgnbehandling i
samhandling med poliklinikk/ambulante team og kommunene, slik at tilgjengelig
kapasitet blir utnyttet best mulig.
Totalt antall DRG-poeng for psykisk helsevern og TSB
Budsjettering av DRG-poeng innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling viser en økning på om lag 1,1 prosent per år og 4,4 prosent totalt i
planperioden. Figuren nedenfor viser utviklingen i aktivitet i perioden 2020-2024.
Utvikling i DRG-poeng for psykisk helsevern og TSB 2020-2024

Figur 1. Totalt antall DRG-poeng psykisk helsevern og TSB 2020 - 2024 (B = Budsjett).

Somatikk
Sykehuset Innlandet har lagt opp til en relativt lav aktivitetsvekst innenfor døgn, dag og
poliklinikk for somatiske tjenester i planperioden. Planlagt aktivitetsvekst er på om lag
3,4 prosent i hele fireårs-perioden. Dette er basert på forventet befolkningsvekst i
foretakets opptaksområde og utviklingen de siste årene. En økning i antall eldre tilsier at
antall sykehusinnleggelser vil øke men økningen vil ikke være like stor som
befolkningsveksten da stadig mer av sykehusbehandlingen gjennomføres som
dagopphold eller polikliniske konsultasjoner. Figuren nedenfor viser utviklingen i
aktivitet i perioden 2020-2024.
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Utvikling i DRG-poeng for somatikk 2020-2024

Figur 2. Totalt antall DRG-poeng somatikk fra 2020 - 2024 (B = Budsjett).

Prioriteringsregelen –antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner
Prioriteringsregelen tilsier at aktivitetsveksten i antall inntektsgivende polikliniske
konsultasjoner skal være større innenfor psykisk helsevern og TSB enn innenfor
somatikk. Tabellen nedenfor viser at beregnet årlig vekst for polikliniske konsultasjoner
innenfor psykisk helsevern, TSB og somatikk er større innenfor alle tjenesteområder
innen psykisk helsevern og TSB enn innenfor somatikk.
Polikliniske konsultasjoner årlig vekst alle tjenesteområder 2019-2024
Sykehuset Innlandet HF
Antall inntektsgivende polikliniske opphold
Somatikk
VOP
BUP
Psykisk helsevern
TSB

F 2019
311 623
96 997
46 920
143 917
21 633

E 2020
317 924
105 525
47 969
153 494
22 073

Endring
Endring
F2019 E2020 ØLP 2021 ØLP 2022 ØLP 2023 ØLP 2024 ØLP 2021 ØLP 2021
321 059
106 686
48 497
155 183
22 316

325 810
107 860
49 030
156 890
22 561

330 639
109 046
49 569
158 615
22 809

335 547
110 246
50 114
160 360
23 060

2,9 %
9,1 %
3,3 %
7,3 %
3,1 %

1,0 %
1,1 %
1,1 %
1,1 %
1,1 %

Tabell 4. Årlig vekst – polikliniske konsultasjoner 2019-2024. Alle tjenesteområder.
Korrigert for Kongsvingerregionen januar 2019. (F=Faktisk, E=Estimat/budsjett, ØLP= budsjett).

Bemanning – ressursstyring
Regionale føringer forutsetter at alle foretak øker innsatsen for å sikre mer helhetlig og
langsiktig bemanningsplanlegging. Tilnærmingen for dette vil i hovedsak ta
utgangspunkt i følgende aktiviteter:



«Tradisjonell bemanningskontroll» og tydelig og systematisk oppfølging og
ansvarlig-gjøring i lederlinjen.
Økt fokus på ressursstyring, herunder bedre bemanningsplanlegging og fleksibel
bruk av tilgjengelige ressurser. Foretaket skal ha fokus på riktig bemanning og
bemanningssammensetning.
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Prinsippene for heltid og faste ansettelser skal være førende for rekruttering.
Gevinstrealisering og styring av bemanningstilpasninger knyttet til endringer i
aktivitets-nivå, arbeidsprosesser/pasientforløp og struktur.
Ta i bruk andre tiltak som kan ha effekt på behov for bemanning, slik som riktig
oppgavedeling, automatisering, digitalisering, og investeringer i medisinsk
teknisk utstyr og andre tekniske hjelpemidler.

Endringer i økonomiske rammevilkår i ØLP-perioden medfører behov for store
bemanningstilpasninger i Sykehuset Innlandet. Det understrekes at det vil være viktig
med en fortsatt bred tilnærming til reduksjon av bemanningen. Utgangspunkt skal være
tilpasning til utfordringer og muligheter til forbedring i den enkelte enhet. Erfaringsdeling og samarbeid internt i og mellom divisjonene skal vektlegges.
Endring i bemanning i planperioden
Bemanningsutviklingen i foretaket vurderes som utfordrende. Foretaket oppnådde ikke
budsjettert bemanningsnivå i 2019, men så en stor bedring i forhold til nivået for 2018.
Det har vært et kontinuerlig arbeid både på foretaks- og divisjonsnivå med et bredt
spekter av tiltak for å få bemanningen ned på budsjettert nivå. Fokuset har vært spesielt
rettet mot ansettelseskontroll, reduksjon av variabel lønn og oppfølging og tilpasning av
bemanning gjennom endring av organisasjonsstrukturer, arbeidsprosesser og praksis på
avdelings- og enhetsnivå. Det vurderes som krevende å få til tilstrekkelig tilpasning av
bemanningsnivået i perioden 2021-2024. Dette vanskeliggjøres ytterligere av Covid-19
pandemien og beredskap.
Budsjettert reduksjon i bemanning er mindre for psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling enn for de somatiske divisjonene. De somatiske sykehusene
skal redusere bemanningen med omlag 100 årsverk og psykisk helsevern og TSB med
totalt ni årsverk i 2021. Dette er i tråd med prioriteringsregelen og politiske føringer om
å prioritere psykisk helsevern og rus.
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Tabellen nedenfor viser endring i brutto årsverk årlig totalt i foretaket i perioden 20192024.
Endring i brutto årsverk – årlig endring 2019-2024

Figur 3. Brutto årsverk – årlig endring – 2019- 2024. (F=Faktisk, E=Estimat/budsjett, ØLP=Budsjett).
Korrigert for Kongsvingerregionen januar 2019.

Produktivitet
Foretaket har innenfor somatisk virksomhet tidligere hatt høy DRG-produksjon per
brutto månedsverk, over snittet i foretaksgruppen. Sykehuset Innlandet hadde i 2018
lavere aktivitet enn forventet og en høyere bemanning enn planlagt. DRG-produksjonen
per brutto månedsverk ble derfor lavere enn tidligere år. Det var en positiv utvikling i
2019 i forhold til 2018. Foretaket ser at det vil bli krevende å øke produktiviteten
ytterligere i planperioden, men kontinuerlig effektivitetsarbeid kombinert med
omstillingsarbeid i foretaket vil bidra til å effektivisere pasientbehandlingen. Det
arbeides også med å øke effektiviteten i poliklinikkene som vil medføre ytterligere
effektiviseringsgevinster.
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Figuren under viser utvikling i produktivitet fra 2017 og budsjettert frem til 2024.

Figur 4. ISF-produktivitet somatikk – 2017- 2024. (F=Faktisk, B=Budsjett).
Korrigert for Kongsvingerregionen januar 2019.

Den relativt store økningen i produktivitet som det er lagt opp til fra budsjett 2020 til
budsjett 2021 kan delvis forklares av at omstillingsmidlene på 50 millioner kroner
bortfaller, og dermed vil bufferen på fellesområdet med 50 budsjetterte årsverk
bortfalle fra 2021. Planen for 2020 var å gjøre omstillinger som økte produktiviteten,
med tilpasning av bemanningsnivået til aktivitet. Det arbeides i foretaket med bedret
ressursstyring opp mot aktivitet, herunder optimalisering av pasientforløp. I arbeidet
med pasientforløp er målet å redusere uønsket variasjon og øke samarbeid mellom
divisjonene for å sikre god kvalitet i pasientbehandlingen fra hjem til hjem. God kvalitet
og mindre uønsket variasjon vil resultere i mulighet for bedre utnyttelse av ressursene.
Dette omstillingsarbeidet er satt på vent i 2020 på grunn av korona-pandemien, og vil
gjøre at produktivitetsforbedringen blir krevende å oppnå.
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6. Økonomisk langtidsplan 2021-2024
Økonomiske rammer og beregnet utfordring
Budsjett 2020
Endringer i inntekstforutsetningene fra Helse Sør-Øst RHF tar utgangspunkt i rammene i
budsjett 2020. Under vises resultatbudsjett 2020:

Budsjett 2020
Basisinntekter
ISF inntekter egen region
Polikliniske inntekter
Salgs-, leie-, og andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
Varekostnader
Lønnkostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNAD
DRIFTSRESULTAT
Netto Finans
ÅRSRESULTAT

5 114 399
2 338 277
140 465
861 900
8 455 041
1 585 476
5 519 052
252 209
1 141 740
8 498 478
-43 437
43 437
0

Tabell 5. Resultatbudsjett 2020. Tall i 1000.

Basisinntekter for 2020 utgjør om lag 5,1 milliarder kroner. Endringer som
fremkommer i inntektsrammene er endringer fra dette nivået.
Rammer, interne forhold og resultatutvikling i perioden 2021-2024
Tabellen under viser en oversikt over endringer i inntektsrammer, forventede økninger i
kostnader til blant annet Sykehuspartner, behandlingshjelpemidler og
høykostmedisiner, samt økonomisk utfordring i kommende fireårsperiode. I 2020 og
2021 er det lagt opp til et budsjettert resultat i null. Et eventuelt svakere driftsresultat i
2020 enn budsjettert resultat i balanse, vil øke innsparingsbehovet ytterligere. Et bedre
resultat enn budsjett i 2020 bedrer inngangsfarten til 2021, og vil redusere utfordringen
for foretaket fremover. De sentrale postene i tabellen er beskrevet nærmere i avsnitt 5.3
under.
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Endring i rammer, interne forhold og resultatutvikling ØLP 2021-2024
ØLP
2021

ØLP
2022
0

0

ØLP
2023
40 000

-3 701
61 209
-10 110
-50 000

-31 520
73 107
-10 110
0

-30 746
72 761
-10 110
0

-14 745
Sykehuspartner - økt tjenestepris IKT + HR
-2 000
Forskning
-5 000
Interne prioriteringer
Netto øktning høykostmedisiner inkl kreftlegemidler -5 000
-5 000
Behandlingshjelpemidler
-8 982
Gjestepasienter og pasientreiser
-43 329
Resultat uten kostnadstilpasning
43 329
Kostnadseffektivisering i foretaket
0
Resultat etter kostnadstilpasning

-25 282
-2 000
-5 000
-10 000
-5 000
-5 000
-20 805
60 806
40 000

Inngangsfart
Forhold fra eier

Inntekstmodellen
Fremskrivning av inntekstforutsetninger
Andel av midler til aktivitetsvekst
Netto ABE-reformen
Omstillingsmidler Kongsvinger

ØLP
SUM
2024
80 000 120 000

-31 814
72 398
-10 110
0

-97 781
279 475
-40 441
-50 000

Interne forhold i SI
-16 577
-11 585
-68 189
-2 000
-2 000
-8 000
-5 000
-5 000
-20 000
-15 000
-15 000
-45 000
-5 000
-5 000
-20 000
-5 000
-5 000
-23 982
23 328
66 889
26 082
56 672
53 111 213 918
80 000 120 000 240 000

Tabell 6. Resultatutvikling Sykehuset Innlandet 2021-2024. Tall i 1000 kroner.

For å sikre en bærekraftig drift med økende positive resultater, må foretaket i løpet av
fireårsperioden redusere driftsnivået med omlag 200 millioner kroner i forhold til
dagens nivå. For å oppnå ønsket resultatmål, legges det opp til generell effektivisering av
driften innenfor nåværende struktur, i tillegg til omstilling/samordning av
tjenestetilbudet i foretaket på mellomlang sikt. Årlig kostnadseffektivisering utgjør om
lag 40-60 millioner kroner jamfør tabell 6.
Det er lagt opp til en gradvis bedring i resultatene i hele ØLP-perioden. Det er likevel
stor usikkerhet knyttet til i hvor stor grad foretaket klarer å omstille og tilpasse driften
innenfor nåværende struktur. Beslutningen om fremtidig struktur og overgang til
konseptfase kan gjøre det mulig å gjøre sammenslåinger og tilpasninger av driften i tråd
med det framtidige målbildet.
Sentrale forutsetninger i planperioden
I dette kapitlet beskrives sentrale forutsetninger i planperioden, samt forklaring av
postene i tabell 6 beskrevet over i avsnitt 5.2.
Inngangsfart
Med inngangsfart menes forventet resultat for foretaket foregående år. Det er
budsjettert med et resultat i null i 2020, som er satt som forventet inngangsfart i 2021.
Dette er en forutsetning som ikke tar hensyn til effekten av Covid-19- pandemien, men
tar utgangpunkt i en normalsituasjon uten pandemieffekter. I kommende ØLP-periode
har
foretaket budsjettert med et resultat i balanse i 2021, og et økende positivt resultat i
perioden 2022-2024.
Forhold fra eier
Forhold fra eier er endringer i inntektsrammene fra Helse Sør-Øst RHF.
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 Framskrivning av inntektsforutsetninger
Framskrivning av inntektsforutsetninger fra Helse Sør-Øst RHF utgjør i 2021 en
reduksjon på 3,7 millioner kroner uten effekten av inntektsrammereduksjon for
Kongsvingeroverdragelsen. For de påfølgende årene gir det et noe redusert negativt
utslag på rundt 30 millioner kroner årlig, men tallene er usikre og vil bli oppdatert hvert
år.
 Andel av midler til aktivitetsvekst
Sykehuset Innlandet er i 2021 tildelt 61 millioner kroner som skal gå til aktivitetsvekst.
Fra 2022 tildeles om lag 70 millioner kroner årlig i vekstmidler til Sykehuset Innlandet.
Se også kapittel 4.1 for nærmere beskrivelse.
 Netto avbyråkratisering- og effektiviseringsreform ABE
Sykehuset Innlandet er i planperioden trukket til sammen 40,4 millioner kroner som
følge av ABE-reformen, dette utgjør omlag 10 millioner kroner per år. Se også kapittel
4.1 for nærmere beskrivelse.
 Omstillingsmidler Kongsvinger
Foretaket har mottatt 50 millioner kroner i omstillingsstøtte fra Helse Sør-Øst RHF i
2020. Disse omstillingsmidlene blir ikke videreført som en del av planforutsetningene i
Helse Sør-Øst RHF, og er derfor trukket ut i 2021.
Interne forhold i Sykehuset Innlandet
Sykehuspartner – IKT, HR og innkjøp
Foretaket har lagt til grunn tjenestepriser mottatt fra Sykehuspartner. Det er i perioden
2021-2024 forventet en kostnadsøkning på om lag 68 millioner kroner.
Kostnadsøkningen er knyttet til blant annet elektronisk kurve og bildediagnostikk. Det
er vanligvis store forskjeller i ØLP-tall og endelig budsjettall fra Sykehuspartner.
Budsjettert nivå i 2020 er 404 millioner kroner totalt for IKT, HR og innkjøp.
Forskning
I kommende ØLP-periode legges det opp til en ytterligere opptrapping av midler til
forskning. Dette er i tråd med de fem prioriterte satsningsområdene i regional
utviklingsplan. Nivået i basisramme foreslås økt med åtte millioner kroner totalt i
perioden, med to millioner kroner per år i fireårsperioden. Det vil si økning med to
millioner kroner i 2021, ytterligere økning med to millioner kroner i 2022 og videre
fremover. Budsjettert basisramme til forskning i 2020 er 47,5 millioner kroner. I tillegg
til basisramme blir forskningen finansiert av eksterne midler. Satsningen foretaket har
gjort på forskning de siste årene har medført en stor økning i antall publikasjonspoeng,
som igjen har gitt økte inntektsrammer fra eier.
Interne prioriteringer
Det er som tidligere år satt av midler til interne prioriteringer i perioden. I 2021 utgjør
det fem millioner kroner. Det vil være prosesser i forbindelse med budsjettarbeidet for
2021 for å gjøre interne faglige prioriteringer og områder en ønsker å styrke økonomisk.
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Høykostmedisiner inkludert kreftlegemidler
Sykehuset Innlandet har et budsjett på 322 millioner kroner i 2020 knyttet til
høykostmedisiner inkludert kreftlegemidler. Det forventes en økning innenfor dyre
biologiske- og kreftlegemidler i perioden. Foretaket har mottatt prognose for
medikamentkostnader 2021-2024 utarbeidet av Sykehusapotekene. Kostnader til
høykostmedisiner er avsatt etter mottatt prognose og justert ut i fra interne vurderinger
i foretaket. For øvrige medikamenter forutsettes veksten å være tilnærmet lik
aktivitetsveksten. Det er i perioden 2021-2024 satt av til sammen 45 millioner kroner til
å dekke økte kostnader til høykostmedisiner inklusive kreftlegemidler på fellesområdet.
Behandlingshjelpemidler
Sykehuset Innlandet har et budsjett på 98 millioner kroner i 2020 til
behandlingshjelpemidler. Utgifter til behandlingshjelpemidler har hatt en sterk økning
de siste årene og forventes å øke ytterligere fremover. Det er i perioden forventet en
økning totalt på 20 millioner kroner til dekning av økte kostnader på området i forhold
til dagens nivå.
Kostnader utover budsjettramme for behandlingshjelpemidler vil bli dekket av
fellesområdet.
Gjestepasienter
Foretaket har i 2020 samlet et budsjett for gjestepasienter til andre sykehusområder på
495 millioner kroner innenfor somatikk og laboratorie- og radiologivirksomhet.
Foretaket har satt av en økning på om lag 10 millioner kroner til dette i ØLP- perioden.
Pasientreiser
Pasientreiser har i 2020 et samlet budsjett på 186 millioner kroner.
Pasientreisekostnader er et fokusområde hvor det arbeides kontinuerlig med å redusere
kostnadene. Det har de siste årene vært en reduksjon i kostnadene til pasientreiser, men
i 2019 var det en betydelig økning. Dette henger i stor grad sammen med
prisutviklingen for dette området. På bakgrunn av dette er det i perioden budsjettert
med en økning i nivå på om lag 15 millioner kroner til disse formålene i fireårsperioden.
Endring i resultat historisk og budsjettert resultat i ØLP-perioden 2021-2024
Det årlige behovet for investeringsmidler i foretaket er vurdert til å ligge på omlag 500
millioner kroner. Likviditeten fra eier gir en årlig investeringsramme på omlag 100
millioner kroner i tillegg til positivt resultat året før. Foretakets økonomiske situasjon
gjør at investeringer blir vanskelig å finansiere i 2021 og fremover. Foretaket har i den
kommende økonomiske langtidsplan lagt opp til en gradvis bedring i resultatene i hele
perioden.
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I grafen under vises historiske resultater fram til 2019, og budsjetterte resultater i
Sykehuset Innlandet i 2021-2024.
Resultatutvikling
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Figur 5. Resultatutvikling siste år og budsjetterte resultater i ØLP-perioden. Tall i millioner kr

Målet for Helse Sør-Øst har vært å oppnå en resultatgrad på 2,5 prosent av totale
driftsinntekter. For Sykehuset Innlandet med totale driftsinntekter på om lag 8,5
milliarder kroner, utgjør dette om lag 210 millioner kroner. Sykehuset Innlandet har de
siste ti årene hatt en resultatutvikling med noen år med store positive årsresultater, og
noen år med resultater rundt null. De siste fem årene har det vært fallende årsresultater,
med en positiv utvikling i 2019. Det negative resultatet i 2015 er i all hovedsak knyttet
til et regnskapsmessig tap ved salg av en eiendom. Det er viktig for foretaket å sikre en
bærekraftig utvikling både faglig og økonomisk. Positive økonomiske resultater gir
muligheter for investeringer i medisinsk teknisk utstyr, ambulanser og vedlikehold av
bygningsmasse. Foretaket budsjetterer med en resultatgrad på 1,4 prosent i 2024 med
120 millioner kroner i positivt resultat. Det er svært viktig å ha en positiv utvikling i
resultatene i årene som kommer.
Driftsresultat
Foretaket har mottatt 50 millioner kroner i omstillingsstøtte fra Helse Sør-Øst RHF i
2020 for å avhjelpe den økonomiske effekten av endret foretakstilhørighet for
Kongsvingerregionen. Det ble i 2019 gjort effektiviseringer og driftstilpasninger som har
ført til redusert bemanning og bedret den økonomiske situasjonen. Foretaket er fortsatt
ikke i mål, og omstillinger og driftstilpasninger tar tid. De vil være nødvendig med større
omstillinger, tilpasninger og samlinger av driften for å tilpasse driften til det reduserte
opptaksområdet, og lavere inntektsrammer etter virksomhetsoverdragelsen. I ØLP
2021-2024 er det foreløpig ikke tatt hensyn til om foretaket vil få eventuelle
omstillingsmidler fra Helse Sør-Øst RHF i 2021. Det er budsjettert med et resultat i
balanse i 2021. Koronasituasjonen vil gi foretaket betydelige økonomiske konsekvenser.
Foreløpig er det usikkerhet knyttet til pandemiens varighet og omfang. Dette gjør det
krevende å få gjennomført planlagte omstillingstiltak i 2020 innenfor tidsplanen og
omstillingsmidler fra det regionale foretaket er nødvendig også i 2021 for at foretaket
skal gå i balanse. Foretaket vil fortsette å effektivisere og tilpasse driften til reduserte
rammer, og det er budsjettert med positive resultater fra 2022 og framover.
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I tabellen nedenfor vises en prognose for 2020 og budsjettert driftsresultat i 2021-2024.
Prognosen for 2020 er foreløpig lik budsjett 2020. Foretaket hadde etter de to første
måneder i 2020 fin fart og hadde et positivt resultatet på om lag fem millioner kroner.
Resultatet akkumulert etter april 2020 og etter koronautbruddet er på minus 148
millioner kroner. Som følge av koronapandemien og usikkerheten den medfører, er det
ikke utarbeidet prognose for 2020.
Nye forutsetninger fra 2021 er lagt til grunn for basisinntekt, pensjon, IKT og utvikling i
medikamentkostnader. Det er lagt opp til en gradvis forbedring i resultatet i
planperioden.
Budsjettert driftsresultat i 2020 og i ØLP 2021-2024
Sykehuset Innlandet HF
Basisramme
ISF-inntekter
Polikliniske inntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Varekostnader
Lønnskostnader
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansresultat
Resultat

B 2020

ØLP 2021

ØLP 2022

ØLP 2023

ØLP 2024

5 114 399 5 112 917 5 144 394 5 176 300 5 206 775
2 338 277 2 363 145 2 381 833 2 400 744 2 419 911
140 465
143 207
145 949
145 991
146 033
861 900
876 348
878 009
879 572
881 130
8 455 041 8 495 617 8 550 185 8 602 607 8 653 849
1 410 833 1 445 946 1 466 987 1 491 590 1 517 328
5 519 052 5 512 491 5 483 544 5 456 148 5 430 820
1 568 592 1 563 966 1 587 619 1 604 725 1 619 195
8 498 478 8 522 403 8 538 150 8 552 463 8 567 343
-43 437
-26 786
12 035
50 144
86 506
43 437
26 786
27 965
29 856
33 494
0
0
40 000
80 000
120 000

Endring
Endring
B2020 - ØLP B2020 - ØLP
2021
2024
0,0 %
1,8 %
0,6 %
2,4 %
2,0 %
4,0 %
1,7 %
2,2 %
0,5 %
2,4 %
2,5 %
7,5 %
-0,1 %
-1,6 %
0,6 %
9,0 %
3,4 %
4,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

Tabell 7. Økonomi - tall i 1000 kr. (E=Estimat/budsjett, ØLP=Budsjett).

Utfordringsbilde 2021-2024 fordelt per divisjon
I avsnitt 4.3 ble det beregnet behov for effektivisering i foretaket på rundt 50 millioner
kroner årlig. I arbeidet med økonomisk langtidsplan er denne utfordringen fordelt på
divisjonene. Psykisk helsevern og prehospitale tjenester er prioritert med et lavere
nedtrekk enn de somatiske divisjonene og stab og støttefunksjoner. Det er store
forskjeller på den økonomiske utfordringen for divisjonene på grunn av ulik
inngangsfart. Fordelingen av nedtrekk i tabellen under vil derfor bli vurdert og eventuelt
justert i forbindelse med de årlige budsjettarbeidene.
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Tabellen under viser foreløpig rammetrekk på divisjonene i 2021 og resten av planperioden. Trekket er oppgitt i prosent av divisjonenes kostnadsbudsjett i 2020.

Divisjon

Andel av
Andel av
Kostnadskostnads- Utfordring kostnads- Utfordring Utfordring Utfordring
budsjett
budsjett
2021
budsjett
2022
2023
2024
2020
2021
2022 - 2024

Stab SI HF
96 317
Medisin og helsefag
180 455
Elverum - Hamar
1 360 603
Prehospitale tjenester
504 872
Hab - Rehab
166 643
Gjøvik - Lillehammer
1 585 689
Med service
305 165
Eiendom og intern service
440 598
Tynset
210 446
Psykisk helsevern
1 452 920
Sum utfordringsbilde
6 303 707
Fellesområdet
1 631 712
Sum utfordringsbilde
7 935 419

0,9 %
0,9 %
0,7 %
0,3 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,9 %
0,9 %
0,6 %

826
1 698
10 000
1 500
1 200
11 500
2 226
4 000
1 879
8 500
43 329
43 329

1,0 %
1,0 %
1,0 %
0,5 %
1,0 %
1,0 %
0,5 %
1,0 %
1,0 %
0,7 %

995
1 865
14 060
2 524
1 722
16 386
1 526
4 553
2 175
10 000
55 806
5 000
60 806

1 016
1 903
14 352
2 524
1 758
16 726
1 526
4 647
2 220
10 000
56 672

931
1 744
13 153
2 524
1 611
15 328
1 526
4 259
2 034
10 000
53 111

56 672

53 111

Sum
nedtak
ØLP
3 768
7 211
51 565
9 072
6 291
59 941
6 804
17 460
8 308
38 500
208 918
5 000
213 918

Tabell 8. Fordeling av utfordring per divisjon i 2021-2024. Tall i 1000 kroner.

Det vil i budsjettprosessen for 2021 bli vurdert om det er behov for endring i nedtrekk
eller justering mellom divisjoner og fellesområdet. Det samme gjelder fordeling av
utfordring i resten av planperioden. Tradisjonelt har en reduksjon i basisrammen blitt
fordelt etter andel kostnadsbudsjett per divisjon. I 2021 er det fordelt etter andre
kriterier som divisjonens utfordring, tilbaketrekk av engangsbasis og omstillingsstøtte
som en planforutsetning. Fra og med 2022 er reduksjonen i basisrammen foreløpig
fordelt etter kostnadsbudsjettet 2020. Divisjon Psykisk helsevern sitt foreløpige trekk i
basisramme for perioden 2022-2024 utgjør 0,7 prosent av kostnadsbudsjettet i 2020.
Divisjon Prehospitale tjenester og divisjon Medisinsk service får et nedtrekk i sin
basisramme på 0,5 prosent per år. For de øvrige divisjonene og staber utgjør
reduksjonen i basisramme 1,0 prosent per år av kostnadsbudsjettet i 2020.
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7. Omstillingstiltak i inneværende ØLP-periode
Sykehuset Innlandet skal videreutvikle dagens virksomhetsmodell og organisasjon i tråd
med det framtidige målbildet og planleggingen av «Mjøssykehuset». For å sikre faglig og
økonomisk bærekraft, må det gjennomføres omfattende endringer i perioden. Arbeidet
med implementering av besluttede tiltak for å sikre et resultat i balanse for foretaket
som helhet, er intensivert.
Det er behov for en større grad av samling av fagmiljøer og funksjoner for å understøtte
helhetlige pasientforløp og for å muliggjøre utviklingen av morgendagens spesialisthelsetjeneste. Sykehuset Innlandet har tidligere utredet ulike løsninger for fag- og
funksjonsfordeling. Dette kunnskapsgrunnlaget skal benyttes for å finne de beste
løsningene for framtidsrettet pasientbehandling i tråd med målbildet og innenfor
foretakets økonomiske rammer.
Tiltakene som iverksettes skal underbygge og gi økonomisk effekt, effektivisere
utnyttelse av areal og også bidra til utvikling i retning av det framtidig målbildet for
Sykehuset Innlandet.


Endringer for å sikre god drift
Dette er nødvendige tiltak for å sikre god faglig drift og økonomisk balanse i hver
divisjon.
 Endringer i tråd med det framtidige målbildet
Dette er tiltak som bidrar til utviklingen av ny sykehusstruktur i tråd med
Foretaksmøtet 8. mars 2019, og føringene gitt i Helse Sør-Øst RHF sin styresak
005-2019.
Endringer for å sikre god drift
På bakgrunn av den kunnskap foretaket har om variasjon og kapasitet innenfor
områdene innleggelser, poliklinikk og operasjon er det igangsatt ulike divisjonsvise
prosjekter for å utnytte kapasiteten best mulig innenfor budsjetterte rammer.
Pågående prosesser:
 Redusere ikke-medisinsk begrunnet liggetid
 Gi behandling på «rett nivå»
 Endre behandling fra døgn til dag og poliklinikk, herunder å vurdere medisinsk
øyeblikkelig hjelp poliklinikk, eventuelt observasjonssenger
 Redusere antallet pasienter som blir liggende utskrivningsklare
 Bedre effektivitet i poliklinikkene, utnytte utstyr og arealer fram til kl. 17.00
 Bedre utnyttelse av operasjonskapasiteten, redusere overkapasitet
 Redusere andelen pasienter «ikke møtt»
 Riktig bruk av rehabilitering
 Riktig nivå av behandlingshjelpemidler
 Riktig bruk av pasientreiser
 Oppfølging av forskrivelse av høykostmedisiner
 Gjennomføring av diverse serviceprosjekter: konvolutteringsmaskin, oppgaveflyt
servicetorg – poliklinikk
 Gjennomgang av arealbruk i forhold til eie/leie med mål om å redusere leid areal
25



Vurdere sykehusenes opptaksområder etter endret foretakstilknytning for
Kongsvingerregionens område

I 2019 fikk et «innsatsteam» bestående av foretakets stabsdirektører og prosjektsjef
oppdrag om å sørge for metodikk og kompetanse til å bistå divisjoner og avdelinger i
faglige og organisatoriske omstillingsprosesser. I tillegg skal teamet legge til rette for
læring mellom avdelinger og divisjoner.
Endringer i tråd med det framtidige målbildet
Det er behov for større grad av samling av fagmiljøer og funksjoner for å understøtte
helhetlige pasientforløp og for å muliggjøre utviklingen av morgendagens spesialisthelsetjeneste.
Pågående prosesser:
 Samlokalisering av tilbudet innenfor spesialisert lungerehabilitering med den
somatiske virksomheten i sykehuset på Lillehammer
 Utvikling av distriktspsykiatriske sentre og samlokalisering med lokalmedisinske
sentre
 Utvikling av arenafleksible tilbud og samorganisering av avdelingene i BUP
 Samlokalisering av de to seksjonene i nukleærmedisin
 Samlokalisering av kompetanse og pasienttilbud innenfor hematologi på ett sted
 Felles sterilsentral
 Fremtidens kontortjeneste
 Tilpasninger til nytt opptaksområde
Sykehuset Innlandet skal parallelt med justering av fag og fagområder også utvikle ny
organisasjons- og ledelsesmodell for å sikre at foretaket imøtekommer det mål- og
utfordringsbildet foretaket står overfor. Det er vesentlig at de tiltakene som
gjennomføres, i hver divisjon og mellom divisjoner, er koordinert slik at
gjennomføringen og implementeringen er i tråd med planer og får faglig og økonomisk
effekt.
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8. Investeringer
Utfordringer knyttet til investeringsområdet
Inntektssystemet til eier innebærer at foretakene blir tildelt en samlet likviditet til drift
og investeringer. Ansvaret for å prioritere midlene mellom drift og investeringer er
overført til foretakene. Ubenyttede driftsmidler (positivt årsresultat) kan benyttes til
investeringer påfølgende år. Dette innebærer hovedsakelig at foretaket må oppnå
balanse eller positivt økonomisk resultat for å ha tilstrekkelige midler til å investere i
eiendeler året etter. I økonomisk langtidsplan og i det årlige budsjettarbeidet er det
avgjørende at foretakets totale midler disponeres på en optimal måte for å dekke
lovpålagte oppgaver i drift og investeringer. I tillegg til investeringsmidler kan foretaket
benytte finansiell leasing som finansieringskilde innenfor gitte kriterier.
Sykehuset Innlandet må i økende grad se anskaffelser og investeringer i bygg,
medisinskteknisk utstyr og andre investeringer i lys av det framtidige målbildet. Med
erfaring fra andre større sykehusprosjekter i Helse Sør-Øst er det forventninger til at
fullt brukbart utstyr blir tatt med inn i ny sykehusstruktur/sykehusbygg. Det vil være
behov for økt standardisering og samordning av anskaffelser framover – ikke bare
samordning av enkelte anskaffelser, men samordning ut fra hva Sykehuset Innlandet
samlet sett har behov for i årene fremover. Et eksempel på dette er samordning av
anskaffelser av MR-maskiner i foretaket. Sykehuset Innlandet har de nærmeste fem
årene behov for å skifte ut fire MR-maskiner. Det er nødvendig å se disse anskaffelsene i
sammenheng for å oppnå større grad av standardisering av utstyr og
behandlingsprosedyrer. Dette vil bidra til å styrke og samordne fagmiljøet før foretaket
trer inn i ny sykehusstruktur.
Bygg
Sykehuset Innlandet disponerer om lag 340.000 kvadratmeter bygningsmasse. Av disse
er omlag 28.000 kvadratmeter leid. Den eide bygningsmassen har et arealvektet byggeår
fra 1967, og ble bygd for driftsformer som er vesentlig forandret. Foretaket gjør
tilstandsvurderinger løpende og sist i mai 2019. Dette blir gjort etter en modell fra Helse
Sør-Øst/Multiconsult i det felles systemet Multimap. Gjennom tilstandsanalysen blir
bygg og anlegg vurdert ut fra et sett av vurderingskriterier hvor det settes en karakter
(tilstandsgrad) på de ulike bygningselementene for et område eller en etasje i bygget
(VVS, elkraft, tele- og automasjon). Dette settes sammen til en tilstandsgrad for deler
eller hele bygget. Tilstandsgradene (TG) sier hvilken tilstand et objekt har i forhold til et
definert referansenivå. Graderingen går fra 0 til 3, hvor TG 0 er best og TG 3 er dårligst.
TG 0 betyr ingen avvik og finnes som hovedregel kun ved nybygg. TG 1 betyr mindre
eller moderate avvik, TG 2 betyr vesentlige avvik, og TG3 betyr store eller alvorlige
avvik.
Sykehuset Innlandet har en vektet tilstandsgrad på 1,42, med et gjennomsnittlig
oppgraderingsbehov på 15 500 kroner per kvadratmeter. Tilsvarende er tilstandsgraden
i Helse Sør-Øst i gjennomsnitt 1,38 med oppgraderingsbehov på kr 10 500 kroner per
kvadratmeter. Med 310 000 kvadratmeter eid areal, gir dette et samlet
oppgraderingsbehov i Sykehuset Innlandet på omlag 4,8 milliarder kroner. En slik
oppgradering vil innebærer å sette byggene tilbake til en tilstand tilsvarende byggene da
de var seks år gamle. Det betyr igjen at de ikke settes til den tilstand de ville vært om de
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skulle tilfredsstille dagens krav for bygg innenfor områdene
strømforsyning/ventilasjon/brann med mer. Nå vil det være mindre aktuelt å gjøre en
slik oppgradering med alt areal i foretaket. Beregner man oppgraderingsbehov for de
syv store virksomhetene på Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Reinsvoll, Tynset og
Sanderud, blir investeringsbehovet om lag 4,4 milliarder kroner.
Tidligere år med store positive økonomiske resultater har gitt bedre muligheter for å
kunne opprettholde et nivå av vedlikehold som er verdibevarende, enn år med mindre
positive resultater, slik tilfelle har vært de senere årene. Det foreligger spesifiserte
vedlikeholdsplaner for alle virksomhetene i Sykehuset innlandet som beløper seg til
omlag en milliard kroner. De eksisterende vedlikeholdsplanene med tiltak blir i år med
lite tilgjengelig likviditet lagt til side, og havarier og reparasjoner av kritiske anlegg blir
prioritert.
De senere årene har årsresultatene ikke generert tilstrekkelig investeringsmidler. Dette
har medført en betydelig lavere investeringslikviditet enn tidligere, og det har ikke vært
mulig å oppnå målet om å bruke 250 kroner per kvadratmeter per år til verdibevarende
tiltak som er målet i Helse Sør-Øst. Sykehuset Innlandet vil i arbeidet med det framtidige
målbildet i løpet av 2020 få avklart hvilke sykehus som skal bestå. Når dette er avklart,
vil det være naturlig å prioritere vedlikehold og utvikling i de byggene som skal bestå.
Det er særlig utfordrende å følge opp krav i forhold til avbruddsfri strømforsyning, noe
som vil kreve betydelige investeringer.
Sykehuset Innlandet må i de nærmeste årene gjennomføre omfattende omstillinger for å
sikre økonomisk bærekraft. Flere av disse omstillingene vil sannsynligvis forutsette at
det kan gjennomføres nødvendige bygningsmessige tilpasninger før de kan realiseres.
Medisinsk teknisk utstyr
Den medisinske og teknologiske utviklingen tilsier at det er nødvendig med betydelige
investeringer i medisinsk teknisk utstyr (MTU). Det medisinsk tekniske utstyret i
Sykehuset Innlandet har en gjennomsnittsalder på over ti år.
Deler av det medisinsk tekniske utstyret er svært gammelt. Økende alder på utstyret
fører til hyppigere driftsstans og økte kostnader til drift og vedlikehold. På grunn av
stadig økt MTU-kompleksitet, IKT-komponenter og integrasjoner, er levetiden på
medisinsk teknisk utstyr kortere enn tidligere. Om ikke hele utstyret må skiftes ut,
kreves ofte omfattende oppgraderinger i levetiden.
Den samlede porteføljen av medisinsk teknisk utstyr i foretaket er om lag 1,1 milliarder
kroner. Samtidig som det kjøpes utstyr, kasseres det også utstyr. Antall utstyrsenheter
og den samlede utstyrsverdien øker betydelig raskere enn avhendingen av gammelt
utstyr. For å opprettholde nivå og standard på utstyret, kreves årlige investeringer på
om lag ti prosent av verdien av porteføljen av medisinsk teknisk utstyr, det vil si om lag
110 millioner kroner årlig. Sykehuset Innlandets struktur med mange somatiske
sykehus med tilnærmet samme behov for medisinsk teknisk utstyr, om enn i ulik
mengde, setter ytterlig press på investeringsbehovet og bidrar til at gapet mellom behov
og gjennomføringsevne tiltar. Medisinsk teknisk utstyr i Sykehuset Innlandet er langt
mindre standardisert enn ønskelig. Standardisering av medisinsk teknisk utstyr
muliggjør standardisering av medisinske prosesser (prosedyrer/pasientforløp) og
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reduserer kostnader til opplæring, drift og vedlikehold og understøtter utviklingen mot
ny sykehusstruktur.
En konsekvens av kravet om økt beredskap på alle områder i forbindelse med koronapandemien er at sykehuset i 2020 vil få en større økning i MTU-porteføljen enn tidligere
år. Behandlingshjelpemidler representerer også en betydelig verdi, men kostnadsføres i
driftsregnskapet.
IKT (Ehelse og teknologi)
Investeringer i IKT, som er en del av helseteknologi i Sykehuset Innlandet, skjer hovedsaklig gjennom regionale kilder som Sykehuspartner IKT, regionalt program for Infrastrukturmodernisering (STIM), regionale IKT programmer og prosjekter som omfatter
hele foretaksgruppen. Investeringer Sykehuspartner IKT og regionen gjør på vegne av
Sykehuset Innlandet, kommer til uttrykk gjennom årlig tjenestepris, herunder drift og
avskrivningskostnader som belastes i driftsregnskapet. Tjenestepris iverksettes når nye
løsninger er tatt i bruk. I 2020 er det et budsjett på 351 millioner kroner i tjenestepris til
Sykehuspartner IKT.
I tillegg foretas det hvert år lokale investeringer i IKT som prioriteres lokalt. Dette er
midler til lokal IKT utvikling som Innolab (innovasjon), mobilitetsløsninger, elektroniske
tavler, analyse- og beslutningsstøttesystemer, samhandlingsløsninger, og lokale
tilpasninger til regionale og nasjonale løsninger som kurve og medikasjon og tjenester
på Helsenorge.
Fra det regionale infrastrukturprogrammet STIM, har det kommet krav og
forutsetninger om å foreta investeringer innen byggnær IKT som er kabling, tilpasninger
for nettverksteknologi og bygningsmessige tilpasninger av data, og
kommunikasjonsrom. Dette er store investeringer hvor ansvaret ligger til foretaket.
Disse investeringene må aktiveres i eget regnskap og er ikke å anse som ordinære
investeringer innen IKT. Kartlegginger av behovet for utbygging av byggnær IKT de
neste to til tre årene er nå i en kartleggings- og detaljeringsfase. Anslått
investeringsbehov for byggnær IKT for utbygging av trådløst nettverk, vil være i
størrelsesorden 80-110 millioner kroner i perioden 2020–2022. Det er bevilget 30
millioner kroner til investeringer byggnær IKT for 2020.
Faktiske investeringer
Fagområdene innenfor bygg og medisinsk teknisk utstyr foretar hvert år prioriteringer
av hvilke investeringer som blir gjennomført. Investeringer som gjennomføres er
prioritert etter føringer fra tidligere styrebeslutninger og innspill fra divisjonene.
Fagområdene utarbeider masterplaner som angir retning og føring for bruk av
disponible investeringsmidler.
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Tabellen nedenfor viser historisk bruk av investeringsmidler i Sykehuset Innlandet og
budsjett 2020.
Investeringer
Bygg
MTU
Annet
MTU - Leaset
Ambulanser - Leaset
SUM

2015
97 251
80 973
27 426

2016
99 438
82 070
24 608

2017
86 271
56 240
21 584

2018
84 056
73 344
26 187

205 649

206 115

164 095

183 587

2019
79 909
37 911
16 680
18 339
9 999
162 838

B 2020
80 000
40 000
20 000
38 500
17 000
195 500

Tabell 9. Historisk bruk av investeringsmidler i Sykehuset Innlandet og budsjett for 2020. Tall i 1000 kr.

Tilgjengelige investeringsmidler for 2021-2024
Investeringsområdet har en lengre syklus enn et normalt budsjettår. Et investeringsprosjekt går gjerne over flere år, og det kan gå lang tid fra en investering besluttes til
faktisk utbetaling. Prosjekter som ble tildelt likviditet tidligere år, men som ikke er
ferdigstilt, beholder den likviditeten som er ubrukt ved årsskiftet. Tabellen under viser
foreløpige tall som vil danne grunnlaget for investeringsrammen for 2021-2024.
Investeringsnivået avhenger av det endelige regnskapsresultatet for året før og foreløpig
resultat vil foreligge i januar inneværende år.
Foreløpig investeringsnivå - sentrale midler
Inngående balanse
Likviditet til investeringer fra eier
Resultat/budsjett foregående år
Finansielle poster (EK innskudd/salg/annet)
Antatt investeringsnivå
Tilgjengelig likviditet til investeringer

B 2020
246 173
109 743
0
-30 712
-140 000
185 204

ØLP 2021
185 204
109 455
0
-32 200
-97 500
164 959

ØLP 2022
164 959
108 978
40 000
-33 700
-97 500
182 737

ØLP 2023
182 737
108 651
80 000
-35 200
-84 000
252 188

ØLP 2024
252 188
108 291
120 000
-36 700
-84 000
359 779

Tabell 10. Foreløpig investeringsnivå i 2020-2024. Tall i 1000 kr.

Finansiell leasing
Helse Sør-Øst RHF har revidert sin finansstrategi hvor det er besluttet en begrensning
for å inngå nye finansielle leasingavtaler til årlig leasingkostnad tilsvarende innstil 0,2
prosent av helseforetakets samlede inntekter. Sykehuset Innlandet vil således kunne ha
en «ramme» for årlig leasingkostnader på nye avtaler inngått etter 1. januar 2020 på
omlag 16 millioner kroner årlig. Det planlegges med bruk av denne finansieringskilden
for reinvesteringer i ambulanser i årene som kommer. Dette er en finansieringskilde
med ulemper slik at dette vil bli behovsprøvd i de enkelte tilfellene.
Fremtidig sykehusstruktur
Sykehuset Innlandets målbilde ble godkjent i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 8. mars
2019.
Arbeidet etter dette vedtaket har vært delt i to faser. En første fase bestod av
konkretisering av virksomhetsinnholdet i de ulike enhetene i Sykehuset Innlandet og ble
ferdigstilt etter planen i januar 2020. Neste fase er utredning av bygg, mulig gjenbruk av
investeringer, investeringskostnader, økonomisk bærekraft og lokalisering på bakgrunn
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av det definerte virksomhetsinnholdet. Dette arbeidet ferdigstilles etter planen høsten
2020.
I tråd med vedtaket om Sykehuset Innlandets målbilde skal det igangsettes en
konseptfase i 2021, og en forprosjektfase i 2024. Det legges til grunn en økonomisk
planleggingsramme på 8,65 milliarder kroner (2018-kroner) for Mjøssykehuset.
Likviditet
I Helse Sør-Øst RHF er det etablert en praksis hvor det holdes tilbake likviditet på
regionalt nivå for å finansiere strategiske satsninger og felles regionale
utviklingsprosjekter. Gjennom dette oppstår langsiktige mellomværende i regnskapene
(”basisfordring”). Basisfordringene nedbetales helt eller delvis når det stilles regional
likviditet til disposisjon til foretaksvise investeringer og andre kapitalbehov. Per 31.
desember 2020 har Sykehuset Innlandet en budsjettert basisfordring på Helse Sør-Øst
RHF på 1 989 millioner kroner. For ØLP-perioden 2021-2024 er denne budsjettert med
en økning på 416 millioner kroner.
Budsjettert bruk av likviditet holdes innenfor rammen av tilgjengelig likviditet i hele
ØLP-perioden. Inngående likviditetsbeholdning 1.1.2021 er budsjettert til 390 millioner
kroner, mens den utgående likviditetsbeholdningen per 31.12.2024 er budsjettert til
542 millioner kroner.
Investeringer i bygg, MTU, IKT og annet (senger, autoklaver, biler mm) er lagt på et
minimumsnivå i perioden frem til byggestart av «Mjøssykehuset» i 2024, og er
tilnærmet på samme nivå som forrige ØLP-leveranse. Oppdaterte investeringstall og
likviditetsutvikling vil utarbeides i forbindelse med beskrivelsen av
virksomhetsinnholdet og videre fremdrift i prosjektet knyttet til ny sykehusstruktur.
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