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Demografi 

og framskrivninger





God og effektiv samhandling og 

samfunnsøkonomiske løsninger



Et bærekraftig sykehus
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Sikre gode og trygge rammer for en stor omstillingsprosess:

- Å forbedre økonomien vår med 200 millioner kroner

- Nødvendig nivå på investeringsevne

- Større handlingsrom

- Langsiktig bærekraft



og kostnadsreduserende 

tiltak i klinikkene



Adm.dir HSØ anbefaling til HSØ styret 16.3.19, oppsummert

• Vekst i pasientbehandlingen skal være om lag 2 % fra 2019 til 2020, 

og vekst i ISF skal være om lag 6 % i planperioden. 

• Krav om at det skal være større vekst i PHV og TSB enn i somatikk. 

• Helseforetakene skal ha fokus på riktig bemanningsnivå og 

sammensetning. Behovsanalyser må gjennomføres med tilhørende 

tiltak. 

• Kapasitetsutnyttelsen av medisinteknisk utstyr må bedres og 

gjennomsnittsalder på utstyret må reduseres. Vedlikeholdsplaner 

på bygg må følges opp lokalt, prinsipper for husleieordning skal 

arbeides med i 2019. 

• Høyt nivå på IKT-investeringer med økte kostnader for HF’ene. 

1. Bakgrunn



Befolkningsutvikling

• Kilde Statistisk sentralbyrås (SSB) middelverdier for forventet befolkningsutvikling fra juni 2018. 

• Oppdaterte tall fra 2018 viser en lavere befolkningsvekst enn det som lå til grunn for fjorårets ØLP. 

• Sørlandets befolkning har en forventet befolkningsvekst nær snittet i regionen. Denne forventes å 

være i størrelsesorden 3,2 % fra 2019 til 2023 (ca 0,8 % pr år). Størst vekst i Kristiansand og 

omegn. 

• Andelen eldre stiger kraftig, spesielt gruppen over 80 år øker og vil spesielt påvirke somatiske 

tjenester både innen kreftbehandling, ortopedi, ØNH og øye med flere.

3. Inntektsforutsetninger

Sykehusområde 2019 2020 2021 2022 2025 2019-2025 2019-2025

Akershus 575 034        582 742        589 934        596 658        611 979        36 945           6,4 %

Innlandet 340 475        341 848        343 166        344 470        347 701        7 227             2,1 %

Oslo 572 681        578 681        584 639        590 673        606 534        33 853           5,9 %

Sørlandet 308 498        311 309        313 942        316 466        322 267        13 770           4,5 %

Telemark 174 040        174 531        175 083        175 696        177 234        3 195             1,8 %

Vestfold 235 226        236 910        238 583        240 252        244 294        9 068             3,9 %

Vestre Viken 496 564        500 114        503 745        507 502        516 744        20 180           4,1 %

Østfold 316 499        319 295        322 100        324 903        331 720        15 221           4,8 %

3 019 016     3 045 429     3 071 191     3 096 618     3 158 473     139 458        4,6 %



Økonomiske planleggingsrammer i perioden 

Dette er planleggingsrammer som skal legges til grunn for 

budsjettprosessen inn mot 2020 og videre for hele planperioden. Det tas 

forbehold om at det kan bli justeringer av disse rammene ut over det som 

følger av Prop.1S (2019-2020). 
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3. Inntektsforutsetninger



Kostnadsforutsetninger ØLP 2020-2023

• IKT kostnader

• Høykostmedisin

• Varekostnader inkl. behandlingshjelpemidler

• Pasientreiser

• Gjestepasientkostnader somatikk

• Intensiv/intermediær-kapasitet i Kristiansand

• Trombektomi 24/7 i Kristiansand

• Styrking vaktordninger Flekkefjord og Arendal

• Vedlikeholdskostnader bygg

• Økt kostnad forskning og innovasjon

• …?

5. Kostnadsforutsetninger

I sum ca 320 mill.kr i kostnadsvekst – ca det dobbelte av rammeveksten til foretaket

I tillegg vil avskrivninger øke sfa nødvendige investeringer fremover



Fordeling investeringer 2020-2039 i hovedkategorier:

1. Drifts-/vedlikeholds-investeringer bygg, IKT, MTU   3,0 mrd.

2. Nybygg psykisk helse Kristiansand 0,9 mrd.

3. Nytt «akuttbygg» Kristiansand 2,3 mrd.

4. Oppgradering SSK,SSA,SSF 0,6 mrd

5. Diverse byggeprosjekter etter 2027 3,1 mrd

6. Leasing ambulanser 0,2 mrd

4. Investeringer



Økonomisk bæreevne og resultater 2020-2023

Det må skapes økt bæreevne for investeringer i de kommende årene.

Resultat må økes fra 40 til 100 mill.kr innen 2023.

6. Økonomisk bæreevne



Utfordringsbilde somatikk inkl. PTSS og MSK
Det er lagt til grunn 2% vekst ISF somatikk

utover de 6% som ligger i HSØ planforutsetning.

Dette pga mindreforbruk i sørlandets befolkning

Dette bidrar med vel 30 mkr til å løse utfordringene.

Det er stor usikkerhet rundt insulinkostnader

(behandlingshjelpemidler). Ny avtale i 2019

indikerer økning på 10 mkr utover det gitte nivå her

Den somatiske virksomheten må redusere ressursbruken 

med om lag 131 mkr de neste 4 år – i tillegg til å løse 

utfordringene i 2019 på om lag 80 mill.kr.

(Det er da lagt inn 30 mkr til nye/bedrede tilbud fra 2020 –

intensiv/intermed, vaktordninger SSF, trombektomi 24/7…)

Dette betyr nær 200 færre årsverk enn i budsjett 2019, eller 

nær 260 færre enn dagens nivå, før nye prioriterte områder 

som trekker dette noe ned igjen.

Hele 73 mkr må løses i allerede i 2020 dersom vi skal

øke investeringsevnen fra 40 til 60 mkr. som planlagt

6. Økonomisk bæreevne



Utfordringsbilde KPH 2020-2023

Det forventes om lag uendrede rammer

For KPH totalt sett i de neste 4 årene.

Klinikken tilføres ca 10 mill.kr i økte rammer

fra somatikken ifm tilbakebetaling midler 

til dekning av avskrivninger nybygg

Resultatkrav senkes fra 52 til 30 mill.kr i 2023

for klinikken, når de flytter inn i nytt bygg.

Dette blir da på nivå med kravene til 

foretaket for øvrig

Klinikken vil måtte omstille virksomheten for 

å kunne utvikle virksomheten i ønsket 

strategisk retning

6. Økonomisk bæreevne



Forskning, forskningsdrevet innovasjon og utdanning

• SSHF har som ambisjon å være det ikke-universitetssykehus med høyest forskningsandel utenfor 

universitetssykehusene. 

• Det legges opp til å opprette 5 PhD stillinger årlig i snitt fremover, delvis finansiert på royalty-

inntekter fra tidligere innovasjoner

• Det inngås samarbeid med UiA i i4H programmet om å være et ledende sykehus innen 

helseinnovasjon

• Antall medisinerstudenter fra UiO økes fra 2020, og det er inngått samarbeid med UiS om 

paramedic-praksisplasser

• Ytterligere tiltak arbeides med tanke på kombinasjonsstillinger med mer.

• Dette vil i sum ha en beskjeden kostnad, men antas finansiert ved bruk av 

ikke-budsjetterte royalty-inntekter fra tidligere innovasjon og publikasjonspoeng 

og PhD poeng.

7. Forskning



Utvikling årsverk 2012-2019 samt ØLP 2020-2023

Årsverk adm. er fordelt ut på klinikkene forholdsmessig ihht nøkler

Bemanning må tilbake på 2015-nivå i somatikk for å sikre investeringsevne

8. Bemanning

SSHF må redusere ressursbruk 

inne somatisk virksomhet med i 

størrelsesorden 200 årsverk i løpet

av de neste 4 årene for å skape 

bæreevne for nødvendige investeringer

Dette tilsvarer at vi må tilbake 

på 2015 – nivå

KOM-programmet vil være et viktig

virkemiddel for å bidra til en slik 

effektivisering av driften



9. Likviditet og kontantstrøm

Utviklingen hensyntar bruk av basisfordringsmidler som egenfinansiering i større byggeprosjekter samt

betaling av avdrag på låneopptak ifm større byggeprosjekter.



Styringsfart 2019 og risiko i ØLP 2020-2023

• Betydelig utfordring i dagens styringsfart i somatikk

• Utfordringsbilde krever betydelig kostnadsreduksjoner i 

ØLP-perioden 2020-2023: fra 50 mill «best case» til 130 

mill « base case». 

• Gjennomføringsevne og hastighet i endringsprosesser

er svært vesentlig for å skape bæreevne for nødvendige 

investeringer

11. Styringsfart 2019 og risiko



Forslag til vedtak


