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Sørlandet sykehus HF leverer med dette en økonomisk langtidsplan (ØLP) til 
Helse Sør-Øst RHF for perioden 2023-2042, med hovedvekt på fireårsperioden 
2023-2026.  
 
Planen legger til grunn å sikre økonomisk bærekraft for foretaket, inkludert å 
hensynta foretakets investeringsbehov. Planen er laget uten å ta høyde for 
fremtidige eventuelle utfordringer knyttet til covid-19 pandemien. Dette betyr at 
bruk av ekstrabemanning og redusert aktivitet grunnet pandemien ikke ligger 
innen i langtidsplanens forutsetninger fra og med 2023. 
 
Investeringsbehov og driftsmuligheter søkes fremstilt på en balansert måte. I 
perioden 2023-2026 legges det opp til investering i nytt akuttbygg i Kristiansand 
(500 mill.kr. av totalt 1075 mill.kr frem tom 2028), driftsinvesteringer 
MTU/IKT/vedlikehold (800 mill.kr.), ambulanser (40 mill.kr) og økt verdibevarende 
vedlikehold byggvedlikehold (100 mill.kr.) til sammen 1,440 mill.kr.  
 
Driftsresultatene er basert på de utfordringer foretaket ser i 2022, inntekts- og 
kostnadsforutsetninger fra Helse Sør-øst RHF, Sykehuspartner, 
Sykehusapotekene og egen kunnskap for 2023-2026, samt det nivået 
administrerende direktør ser for forbedringer de neste årene. ØLP 2023-2026 
baserer seg på gjennomføring av den etablerte økonomi-masterplanen fra 
september 2019 til budsjett 2022 hvor forbedringsbehov i størrelsesorden 90 
mill.kr. henført til utvalgsarbeid innenfor optimalisering av pleie- og merkantile 
ressurser og økt operasjons-produktivitet er hovedområdene. Ytterligere tiltak i 
størrelsesorden 100 mill.kr. synes å bli nødvendig for å skape handlingsrom og 
bærekraft for investeringene fremover. Dette er noe mindre enn ved forrige ØLP. 
 
Driftsmarginen (resultat før avskrivning og finans) må økes fra 3,4% i budsjett 
2022 til 4,1% frem mot 2026, og videre opp til omlag 6% fra 2033. Dette er det 
nødvendige nivået for å forsvare kommende investeringer i foretaket gjennom 
ØLP-perioden, gitt de rente- og avskrivningsforutsetninger HSØ har lagt til grunn 
fremover. 
 
Investeringsnivå foreslått i ØLP er i tråd med behovene som er dokumentert i 
Utviklingsplan 2040 inkludert noe av det kjente investeringsetterslepet som 
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foretaket har. Dette forutsetter både i perioden 2023-2026, og i det lengre 
perspektivet, betydelige effektiviserings- og driftsforbedringer.  
I perioden 2022-2026 vil dette i stor grad måtte løses gjennom 
bemanningsreduksjoner, men også i noen grad ved aktivitetsvekst. 
 
Administrerende direktørs vurdering 
 
Økonomisk langtidsplan for 2023-2026 stiller store krav til omstillingsevne i 
organisasjonen i kommende fireårsperiode. En god økonomi er en forutsetning for 
å videreutvikle gode helsetjenester for Agders befolkning, og et godt arbeidsmiljø 
og arbeidsprosesser for medarbeidere. Omstilling er krevende prosesser, men det 
er avgjørende at de igangsatte prosessene i tiltakspakkene gjennomføres for å 
sikre økonomisk bærekraft. Parallelt arbeides det med gode verktøy for 
bemanningsplanlegging og gode arbeidsprosesser. Samarbeidet med tillitsvalgte 
er svært viktig i omstillingsarbeidet.   
 
Et økt overskudd fra drift er den eneste måten foretaket selv kan påvirke 
investeringsnivået i økonomisk langtidsplan, og dermed fremme nybygg og 
verdibevarende vedlikehold overfor HSØ. Veksten i antall eldre i befolkningen 
tydeliggjør behov for nytenkning og endring i driften. Pandemien har forsinket 
arbeidet med tiltakspakker, samt gitt økte ventetider. I kommende fireårsperiode 
skal foretaket levere helsetjenester av god kvalitet til befolkningen, samt redusere 
ventetider og holde frister i kreftpakkeforløpene. Det vil bli tatt i bruk ny teknologi 
for å forbedre prosesser i hverdagen og derigjennom øke ressursutnyttelsen. 
KOM-programmet er et viktig verktøy i omstillingsprosessene. I tillegg er det en 
nøkkelfaktor for bærekraftig utvikling å styrke rekruttering og beholde kompetanse 
i foretaket. Utredningsarbeidet beskrevet i kapittel om veivalg i utviklingsplan 2040 
blir viktige prosesser for langsiktig bærekraft. 
 
Helse Sør-Øst har beskrevet sine forventinger til foretakene i sin økonomiske 
langtidsplan (styresak 030-2022) hvor tilgjengelighet til tjenestene, 
bemanningsområdet, kapasitetsutnyttelsen av medisinsk teknisk utstyr og godt 
vedlikeholdte bygg er viktig for god pasientbehandling, helse, miljø og sikkerhet, 
samt klima og miljø. Vekst i aktivitet er begrunnet i endring i befolkningens 
størrelse og sammensetning, medisinsk utvikling, nye diagnostikk- og 
behandlingsmetoder/legemidler, ny teknologi og krav og forventning om kortere 
ventetider. 
 
Sørlandet sykehus HF vil med dette som bakgrunn tilpasse driften og finne tiltak 
som gir bedre ressursutnyttelse i form av økt kapasitetsutnyttelse- både ved økt 
aktivitet og reduksjon i årsverk. Utfordringer særlig i den somatiske delen av 
virksomheten innebærer en økt risiko mht. måloppnåelse i planperioden. 
 
Forslag til vedtak 

 
1. Styret vedtar foretakets økonomiske langtidsplan med et resultatnivå på 

100-120 mill. kr pr. år i perioden 2023-2026, og ber administrerende 
direktør legge dette til grunn for det videre plan- og forbedringsarbeidet i 
perioden.  

2. Styret i Sørlandet sykehus understreker viktigheten av at Helse Sør-Øst 
RHF prioriterer gjennomføring av akuttbyggprosjektet i Kristiansand samt 
økning i midler til verdibevarende vedlikehold i sin samlede økonomiske 
langtidsplan 2023-2026.  
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3. Administrerende direktør får fullmakt til å innarbeide de momenter som 
fremkom i møtet i saken.  
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1 Bakgrunn 
 

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i sak 030-2022 Økonomisk langtidsplan 
2023-2026, Planforutsetninger. Helseforetakene skal utarbeide egne innspill til 
Økonomisk langtidsplan 2023-2026 innen de økonomiske planleggingsrammene 
som fremgår. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner vil være innspill til den 
regionale økonomiske langtidsplanen. Foretakenes innspill skal behandles i 
helseforetaksstyrene.  
 
I Helse Sør-Øst sitt styremøte 10. mars, sak 030-2022, ble følgende vedtatt:  
 
1. Helseforetakene skal i sine økonomiske langtidsplaner for perioden 2023–2026 legge til grunn 

følgende planforutsetninger:  
• De fem prioriterte satsingsområdene i regional utviklingsplan er førende for økonomisk 

langtidsplan 
o Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring 
o Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 
o Redusere uønsket variasjon 
o Mer tid til pasientrettet arbeid 
o Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste  

• Helseforetak og sykehus må planlegge for å øke aktivitetsnivået i planperioden, slik at 
behovet til befolkningen møtes. 

• For psykisk helsevern skal det i planperioden planlegges for en årlig vekst både innen 
døgnbehandling og poliklinisk aktivitet. 

• Tilgjengelighet til tjenesten skal bedres, og målsetninger om utvikling i ventetider per 
tjenesteområde skal oppfylles. 

• Bedring i kvalitet og pasientsikkerhet skal prioriteres, herunder skal uønsket variasjon 
reduseres ved bruk av data fra helseatlas og kvalitetsregistre. 

• Helseforetak og sykehus skal legge til rette for flere kliniske behandlingsstudier og økt 
pasientdeltakelse i slike studier, jf. mål i Nasjonal handlingsplan for kliniske studier. 

• Det skal gjennomføres analyser av fremtidig bemanningsbehov. Analysene skal følges opp 
av tiltak som sørger for at kompetanse er i samsvar med helseforetakenes behov. 

• Ved inngangen til planperioden skal antallet utdanningsstillinger for sykepleiere og antallet 
lærlinger være økt i henhold til oppdrag og bestilling for 2022. Lærlinger innen 
helsefagarbeid skal prioriteres. Nivået på antallet utdanningsstillinger og antall lærlinger 
skal opprettholdes eller økes ytterligere i planperioden. 

• Helseforetakene skal benytte egne kartlegginger av status og behov for medisinsk/teknisk 
utstyr til å foreta prioriteringer og innarbeide anskaffelsesplaner for medisinsk-teknisk 
utstyr.  

• Helseforetakene skal sette av midler til både ordinært og ekstraordinært vedlikehold. I 
gjennomsnitt skal det ordinære vedlikeholdet over tid utgjøre minst 350 kr/kvm per år for 
hele bygningsmassen. Det avsettes 200 millioner kroner årlig i planperioden av regionens 
likviditet til lokale investeringsformål og ekstraordinært vedlikehold. Midlene fordeles i 
forbindelse med etablering av internhusleieordning i Helse Sør-Øst. Helseforetakene skal 
øke vedlikeholdsnivået i planperioden sammenlignet med forrige økonomiske langtidsplan. 
  

2. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner skal baseres på realistiske forutsetninger om 
kostnads- og inntektsutvikling, og tiltak for å oppnå det planlagte resultatet skal i størst mulig 
grad beskrives og tallfestes. Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med de ansatte og 
deres organisasjoner. Helseforetakene skal legge inntektsrammene i denne saken til grunn for 
sin planlegging. Det skal planlegges for å oppnå en resultatgrad på 2,5 prosent over tid.  
 

3. Som en planforutsetning legger styret til grunn at allerede prioriterte investeringsprosjekter 
videreføres. Ved store nybyggprosjekter påpeker styret viktigheten av grundig, involverende og 
forpliktende arbeid med gevinstrealiseringsplaner, og konkretisering av tiltak for tilpasning av 
kostnadsnivået i forkant av innflytting.  
 

4. Styret slutter seg til at det planlegges et økende investeringsnivå for IKT i planperioden. Styret 
forutsetter at det gjøres prioriteringer i den samlede porteføljen som sørger for akseptabelt 
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risikonivå. Helseforetakene må gis tid til gradvis tilpasning til kostnadsnivået og til å bedre 
utnyttelsen av nye systemer. 

 
Helseforetakene skal legge ovennevnte føringer til grunn ved utarbeidelse av egen 
økonomisk langtidsplan. I denne saken redegjøres for de viktigste forutsetningene 
i SSHF sin økonomiske langtidsplan.  
 

2 Kobling mot Utviklingsplan 2040, Strategiplan 2021-2024, 
virksomhetsprogrammet KOM og Masterplan økonomi. 

SSHFs økonomiske langtidsplan 2023-2026 er utviklet innenfor rammene av 
Helse Sørøst RHF sin regionale «Utviklingsplan 2035» og Sørlandet sykehus HFs 
Utviklingsplan 2040 (Sak 026-2022), samt SSHFs «Strategiplan 2021-2024» (Sak 
087-2020).  

Sørlandet sykehus HFs Utviklingsplan 2040 skal sikre en bærekraftig utvikling for 
foretaket. Planen har definert tre overordnede områder som blir viktige å realisere. 
Veivalgene for utviklingsplanen samsvarer med “lykkes-med-områdene” fra 
strategiplanen 2021 – 2024 som er;  

• sammen med pasienten - for pasienten,  
• kultur for helhet og samarbeid og  
• et økonomisk bærekraftig sykehus  

Lykkes-med-områdene er definerte i foretakets strategi, og de gir føringer for 
økonomisk langtidsplan. 

I perioden fram til neste oppdatering av utviklingsplan, skal utredninger med 
anbefalinger om spesifikke veivalg foreligge. 

Det er i utviklingsplanens kapittel fem om veivalg beskrevet prosess for 
utredninger skal bidra til bedret bærekraft. Det er identifisert sju prioriterte områder 
for utredning i 2022 og 2023: 

1. Arbeidsmiljø  
2. Bemanningsframskrivinger og rekruttering  
3. Optimal arealutnyttelse  
4. Spesialiserte sentre  
5. Akuttmedisinsk kjede  
6. Hjemmoppfølging og FACT team 
7. Teknologimodernisering 

Seks av disse er spesifisert som vedlegg til styresak om Utviklingsplan 2040 026-
2022 Vedl4 - Bearbeidet oversikt over videre utredninger UP2040.pdf (sshf.no). Det 
arbeides med videre oppdeling i prosesser. I løpet av høsten 2022 vil det 
identifiseres øvrige utredningsområder. 

Sørlandet sykehus HFs verdier er respekt - faglig dyktighet - tilgjengelighet - 
engasjement. Verdiene skal prege måten sykehuset møter pasienter, pårørende, 
ansatte og samarbeidspartnere.  

Strategidokumentet inngår i virksomhetsstyringen i SSHF. Strategiens fire kapitler 
detaljeres i delplaner. Det er sammenheng mellom Strategi 2021-2024 og 
økonomisk langtidsplan (ØLP 2022-2025) og årlige budsjetter. Tiltakene som 

https://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter%202022/2022-04/026-2022%20Vedl4%20-%20Bearbeidet%20oversikt%20over%20videre%20utredninger%20UP2040.pdf
https://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter%202022/2022-04/026-2022%20Vedl4%20-%20Bearbeidet%20oversikt%20over%20videre%20utredninger%20UP2040.pdf
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utarbeides gjenspeiler konkrete tiltak i delplaner, KOM-prosjekter eller større tiltak i 
masterplanen.  

KOM-programmet er et virksomhetsprogram hvor det jobbes systematisk med 
utvikling og modernisering av sykehuset. Dette skjer gjennom prosjekter og annet 
forbedringsarbeid som løser reelle utfordringer for pasienter og 
medarbeidere. KOM-programmet skal bidra til bedre pasienttilfredshet, bedre 
behandlingsresultater, mer effektiv ressursbruk og økt arbeidsglede. Programmet 
ble igangsatt 2019 og pågår som program frem til og med 2023.  
Masterplanen er betegnelsen på et intensivert arbeid og en samlet plan for 
budsjettbalanse for SSHF. Arbeidet ble startet opp i 2019 på bestilling fra styret 
(styresak 045-2019, 19.09.2019 (sshf.no)). Målet er å forbedre økonomisk 
bæreevne med minst 200 millioner i løpet av fire år fra høsten 2019 til og med 
2023. Covid-pandemien skapte i 2020 og 2021 en forskyvning i 
tiltaksgjennomføring, slik at ny planperiode for gjennomføring er forskjøvet til ut 
2023/2024. 

 
Lykkes-med-områder for strategiperioden 2021-2024 

3 Kvalitet og pasientsikkerhet 
Målene for det systematiske arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet er 
beskrevet både i de årlige oppdrag- og bestillerdokumentene, nasjonal plan for 
kvalitet og pasientsikkerhet, regional strategi for kvalitet og pasientsikkerhet, og i 
vårt eget planverk (strategiplan og utviklingsplan). I løpet av 2022 ferdigstilles en 
egen delplan for kvalitet og pasientsikkerhet, med konkretisering av hvordan 
SSHF skal jobbe for å nå disse overordnede målene. Delplanen skal rulleres årlig 
og vil bli et viktig, nytt verktøy for å videreutvikle kvalitet i tjenestene. 
Det har over lang tid vært fokus på å redusere den gjennomsnittlige ventetiden.  
Dette vil bli et svært viktig men krevende mål å nå i planperioden for ØLP. 
Innen kreftbehandling vil foretaket fortsette arbeidet med å møte kravene i 
pakkeforløpene om raske og forutsigbare forløp. Utredning og behandling av kreft 
er komplekst og involverer mange ulike avdelinger og klinikker, inklusive 
omfattende samarbeid med OUS.  
Arbeidet med å bruke nasjonale helseregistre og helseatlas som grunnlag for 
kvalitetsforbedring skal videreføres og styrkes. Dette skjer blant annet i fagrådene, 
som gir anbefalinger for ledelsen. 
IKT og digitalisering er viktige virkemidler for å møte framtidens utfordringer i 
helsesektoren. SSHF vil styrke sin kompetanse og kapasitet innenfor dette 
området, for bedre å hente ut muligheter for gevinster. Økt digitalisering vil være 
fokusområde også for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. Økt digitalisering 
vil skape et grunnlag for gevinstrealisering, datadrevne beslutninger og IKT-
understøttelse som vil bidra til kvalitetsløft. Satsingen vil omfatte blant annet:  
- Systematisk innhenting av pasientrapporterte data (PROMS og PREMS) 
- Klinisk datavarehus som kan gi tilnærmet sanntidsregistreringer av 

kvalitetsdata som f.eks. infeksjoner, antibiotika bruk, komplikasjoner etc  (R-
DAP-prosjektet) 

- Forbedringer i det digitale kvalitetssystemet, Kvalitetsportalen 
- Innføring av DIPS Arena (ny versjon av pasientjournalsystemet) 
- Nytt RIS – ny digital radiologiløsning 
- Hjemmeoppfølging og bruk av nye digitale behandlingsmetoder 

https://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter%202019/2019-09/045-2019%20Sak%20-%20Samlet%20plan%20budsjettbalanse%20-%20masterplan.pdf
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- IKT-støtte til ulike behandlinger 
For å sikre kapasitet og gjennomføringskraft innen IKT i HSØ vil SSHF ta aktivt del 
i arbeidet med standardisering og sanering. 
Delplan for forskning og forskningsdrevet innovasjon i sykehuset legger opp til å 
nå målene om 15 % vekst i deltagelse i kliniske studier, jf. mål i Nasjonal 
handlingsplan for kliniske studier.  
Kommunikasjon og samvalg er også viktige stikkord i delplan for kvalitet og 
pasientsikkerhet. Herunder også god pasient- og pårørendeopplæring, samt gode 
overganger mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. 
Innen psykiatri og rusbehandling er det fokus på reduksjon av tvangsmiddelbruk, 
reduksjon av avslagsrater og innføring av vurderingssamtaler, samt innføring av 
pasientforløp. På disse områdene jobber klinikken med egne handlingsplaner for 
forbedring.  
Det forutsettes noe videre aktivitetsvekst innen psykiatri og tverrfaglig spesialisert 
behandling av ruslidelser (TSB),men somatikk forventes å få en høyere 
aktivitetsvekst i planperioden, da ventelister og ventetider er mer utfordrende i 
dette tjenesteområdet. 

 

5. Inntektsforutsetninger  
 

Befolkningsutvikling 
Helse Sør-Øst RHF benytter Statistisk sentralbyrås (SSB) middelverdier (MMMM) i 
sine framskrivinger for forventet befolkningsutvikling og rammetildeling for årene 
2022-2026. I oppdatering av inntektsmodellen er siste tilgjengelige 
befolkningsframskriving fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fra juni 2020 lagt til grunn. 
Dette ga foretaket en betydelig reduksjon allerede i 2022-inntektsgrunnlaget. En 
vekstrate på om lag 0,6% pr år er lavere enn tidligere anslag. 
 
Regional inntektsmodell 
Helse Sør-Øst RHF gir inntektsramme- og aktivitetsforutsetningene til 
helseforetakenes økonomiske langtidsplan. Det er foretatt ordinær oppdatering av 
kriteriesettene og aktivitetsdata som inngår i modellen. Enkelte oppgaver og 
tjenester finansieres utenfor inntektsmodellen, men inngår like fullt i 
helseforetakenes basisrammer. 
 
Endring i avregning av kjøp fra private leverandører.  
Bruk av private leverandører skal i større grad gjenspeile faktisk forbruk, og 
helseforetak og sykehus skal raskere kunne se den økonomiske effekten av 
endringer i bruk. For inntektsmodellen 2023 avvikles avregning basert på 
aktivitetstall siste tre år, og erstattes av aktivitetstall siste tilgjengelige år. Det er 
også vedtatt å avregne TSB-området kun etter forbruk fremover. Dette gir SSHF 
en økt ramme i 2023 og fremover, noe som har sammenheng med kostnadene til 
kjøp av private plasser på Sørlandet.  
 
Endring av fordeling mellom tjenesteområder i inntektsmodellen 
Inntektsmodellen i Helse Sør-Øst 
består av sju delelementer, hvorav fire 
er tjenesteområdeelementer: somatikk, 
psykisk helsevern, tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling og 
prehospitale tjenester. I 
inntektsmodellen for 2023 fordeler 
tjenesteområde-elementene om lag 
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42,2 milliarder kroner av basisrammen. 
I tillegg er det egne modellelementer 
for kapital, pensjon og forskning. 
Det er vedtatt å omfordele rammene til 
de ulike tjenesteområdene for 2023 
ihht. Samdata 2019 - kostnader pr 
tjenesteområde, slik det gjøres i 
nasjonal inntektsmodell fra 
statsbudsjettet for 2022. 
 
Dette gir følgende 
omfordelingseffekter: 
  
 
Tabell 1 over: Omfordelingseffekter som følge av ny nøkkel for fordeling mellom tjenesteområder (i 
millioner 2022-kroner): 
 
Samlet sett gir oppdatering av inntektsmodellen årlige omfordelinger per 
opptaksområde som vist i følgende tabell: 
 

 
 

 Tabell 2 Omfordelingseffekter av inntektsmodellene 2023 – 2026 (i millioner 2022-kroner) 
 
Tabellen under viser årlige basisrammer til de ulike foretakene i Helse Sørøst RHF 
for perioden 2022-2026 (mill.kr.): 
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Tabell 3 - samlede basisrammer 2022 – 2026. 
 

 
Basisrammen til SSHF i tabell 3 har en netto effekt for 2023 fra endret 
basisramme (forskuttert RNB for økt pensjon) på 123 mill.kr hvorav 56 mill.kr er 
forskuttert pensjonsendring i RNB 2022. Av dette utgjør midler til aktivitetsvekst 39 
mill.kr totalt for foretaket. 
 
For pensjonskostnader er ny aktuarberegning fra januar 2022 lagt til grunn. Denne 
er basert på endringene fra juni 2021 og oppdaterte renteforutsetninger med mer. 
Mer korrekte budsjettforutsetninger på pensjon gis normalt i revidert 
nasjonalbudsjett i juni hvert år, og dette korrigeres i rammene til foretakene. 
Kostnaden for pensjoner i 2022 forventes å øke utover de foreløpig gitte 
budsjettrammer. 
 
Det er for perioden 2023-2026 gitt økte årlige basisramme til aktivitetsvekst på i 
snitt 59 mill. kr. årlig. ABE-reform forventes videreført med 0,5% pr. år og vil 
redusere reell rammevekst over med vel 9 mill. kr. pr år. 
 
Veksten vil gå til å dekke økte medikamentkostnader, økte IKT-kostnader, vekst i 
pasientreisekostnader, gjestepasientkjøp, behandlingsmidler, MTU kostnader og 
økte avskrivninger. I sum betyr denne aktivitetsveksten en årlig reduksjon i 
rammer til intern drift i klinikkene som må løses ved produktivitetsvekst i både 
somatikk og psykiatri.  

6 Aktivitetsforutsetninger somatikk 
 
Det legges opp til 5,6 % vekst fra budsjett 2022 til 2026 i pasientkontakter, med 
størst forventet vekst i poliklinikk. I tillegg til folketallsvekst er det lagt til vekst på 3 
% i sum i ISF-poeng for fireårsperioden, da Sørlandets befolkning har noe lavere 
forbruk av helsetjenester enn behovet skulle tilsi, ref. Samdata og analyseteamets 
rapport i 2019. Aktivitetsveksten i ØLP er i tråd med forutsetningene fra Helse Sør-
Øst RHF. Det kan forventes en økning i behandlinger innen fag som ortopedi, 
ØNH og øye, da behovene i forhold til befolkningens alder antas å øke, samt at 
dagens ventelister og ventetider bør reduseres fremover i disse fagene. 
 
Inneliggende pasienter forventes å ha en vekst på ca. 1,0 % pr år, dagbehandling 
og polikliniske konsultasjoner forventes å øke med 1,9 % per år. Dreining av 
ressurser fra døgn- til dagbehandling og poliklinikk der det er riktig er en ønsket 
utvikling. Flere faktorer medvirker til dette, som for eksempel ny diagnostikk, nye 
behandlingsmetoder, god samhandling med kommunene samt bedre logistikk. 
Bruk av video/tlf.-konsultasjoner forventes å kunne bidra til en dreiningen både 
innen psykiatri og somatikk. I det polikliniske volumet ligger også en reduksjon av 
ventelister etter covid-19 pandemien. 
 

 
Tabell 4 - Antall pasientkontakter   
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I ISF-poeng (total sørge-for ISF-poeng) er økningen i fireårsperioden på 5,6% fra 
budsjett 2022. Økningen i ISF-poeng knyttet til ordinær pasientbehandling er på 
ca. 1,4 % årlig i fireårsperioden. For ISF-poeng knyttet spesifikt til dyre biologiske 
legemidler er det lagt inn en historisk basert forventning om årlige økninger på 
5,6% i fireårsperioden.  
Samlet omlag 1,4% årlig vekst i ISF i tråd med HSØ føring i styresak 030/2022. 
Vekstrater basert på budsjett 2022 som utgangpunkt. 
 

 
 
Tabell 5 - Antall ordinære ISF-poeng somatikk (sørge for) 
 

7 Aktivitetsforutsetninger psykisk helsevern og TSB  
Det legges opp til en økning i ISF-godkjente polikliniske konsultasjoner for psykisk 
helsevern og TSB fra budsjett 2022 til ØLP 2026. Dette er i tråd med vekstregelen. 
Det forventes produktivitetsvekst i disse områdene i ØLP-perioden ved å ta i bruk 
ny teknologi, så som egenregistreringsverktøy og videokonsultasjoner, samt 
endringer i behandlingsformer fremover, som f.eks. E-Meistring. Anskaffelse av 
nødvendig klinisk IKT støttesystem pågår. Videre implementering av pasientforløp 
innen psykisk helse og TSB bør også bidra til økt aktivitet i årene som kommer. 
 

 

 
 

 

 
Tabell 6 - Antall ISF-godkjente polikliniske konsultasjoner  
 

Sørlandet sykehus HF F2019 F2020 F2021 B2022 ØLP2023 ØLP2024 ØLP2025 ØLP2026
Endring 
B2022 - 
ØLP2023

Endring 
B2022 - 
ØLP2026

ISF (døgn, dag og polikl.) sørge-for 74 554 69 909 75 437 79 018 80 103 81 205 82 323 83 459 1,4 % 5,6 %

Sum legemidler 5 484 6 335 5 503 5 658 5 238 5 474 5 720 5 977 -7,4 % 5,6 %

ISF (døgn, dag, poli, legemidler, FBV) sørge-for 80 039 76 244 80 939 84 676 85 341 86 679 88 043 89 437 0,8 % 5,6 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus - ISF 
(døgn, dag, poli, legemidler, FBV) sørge-for 906 542 854 201 897 625 962 245 974 696 986 432 999 142 1011 437 1,3 % 5,1 %

Årlig vekst ISF (døgn, dag og polikl.) sørge-for -6,2 % 7,9 % 4,7 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 %

Årlig vekst Helse Sør-Øst inkl. private ideelle 
sykehus -5,8 % 5,1 % 7,2 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,2 %
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Tabell 7 - Antall ISF-poeng psykiatri/TSB  
 

 
Tabell 8 - Utskrivninger/døgnbehandling psykiatri  
 

 

 
Tabell 9 – Utskrivninger/døgnbehandling TSB 

 
Nytt PSA/ ABUP bygg i Kristiansand vil ferdigstilles våren 2023. Det vil ha 80 
plasser inkl. 10 plasser for barn/unge. Dette er en fast styrking med 4 plasser i 
ABUP, og tilsvarende reduksjon i voksenpsykiatrien. 
Klinikken gjennomfører en organisasjonsutviklingsprosess hvor man vurderer 
organisering og arbeidsflyt, digitalisering, samhandling med kommunene, 
kapasitet og kompetanse for å gjøre klinikken i stand til svare ut overordnede 
føringer og levere spesialisthelsetjenester av god kvalitet. Det er utarbeidet 
gevinstrealiseringsplan i forbindelse med nybygget som skal følges opp i ØLP-
perioden. Denne inneholder så langt økonomiske gevinster på vel 6 mill.kr. årlig 
fra 2023. 

 

8 Vekstregelen  
Helse Sør-Øst RHF har gitt føringer om vekst innen tjenesteområdene psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Veksten måles i antall 
utskrivninger, antall liggedøgn og antall ISF-godkjente opphold – poliklinikk.  
 
Innenfor utskrivninger i VOP er det lagt opp til en endring på -0,2% i perioden 
B2022 – ØLP 2026. Tilsvarende tall for BUP er en endring på +23,5%. Det 
planlegges for reduserte senger i nytt psykiatri bygg, samt økning i antall senger 
innenfor BUP. Denne endringen i kapasitet er reflektert i planen. Når det gjelder 
poliklinisk aktivitet er det planlagt en vekst innenfor VOP på +0,7%, BUP +1,7% og 
TSB +9,3% i perioden B2022 – ØLP 2026. 

 

9 Investeringer – teknologi og bygg 
«Plan for investeringer» ble presentert i styremøte 23.02.2022 (sak 010-2022). 
Denne planen er en delplan til strategiens kapittel 4 Teknologi og bygg og tar for 
seg de strategiske behovene for foretakets MTU-, bygg- og IKT-portefølje. 
 

Sørlandet sykehus HF F2019 F2020 F2021 B2022 ØLP2023 ØLP2024 ØLP2025 ØLP2026
Endring 
B2022 - 
ØLP2023

Endring 
B2022 - 

ØLP 2026
ISF sørge-for-ansvaret

VOP - Psykisk helsevern for voksne 16 403    2 822      17 192    20 731    20 793    20 835    20 856     20 876     0,3 % 0,7 %

BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 14 858    15 440    16 114    13 546    13 614    13 668    13 723     13 778     0,5 % 1,7 %

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 4 329      4 008      4 415      4 816      5 057      5 128      5 194       5 262       5,0 % 9,3 %
ISF TOTAL sørge-for-ansvaret psykisk helsevern 
og TSB

35 590    22 270    37 721        39 093 39 464    39 631    39 773          39 916 0,9 % 2,1 %

Sørlandet sykehus HF F2019 F2020 F2021 B2022 ØLP2023 ØLP2024 ØLP2025 ØLP2026
Endring 
F2021 - 

ØLP2023

Endring 
F2021 - 

ØLP2026

Endring 
B2022 - 
ØLP2023

Endring 
B2022 - 
ØLP2026

Døgn (utskrivninger)

VOP 3 272          2 950          2 990          3 000          2 950          2 965          2 979          2 994          -1,3 % 0,1 % -1,7 % -0,2 %

BUP 86               75               84               85               95               100             105             105             13,1 % 25,0 % 11,8 % 23,5 %

Liggedøgn

VOP 57 231        54 696        56 297        56 400        55 660        56 217        56 779        57 630        -1,1 % 2,4 % -1,3 % 2,2 %

BUP 1 203          1 023          1 907          2 000          2 018          2 044          2 071          2 100          5,8 % 10,1 % 0,9 % 5,0 %
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Foretaket grupperer investeringene i seks hovedkategorier for de neste 
årene: 
 

a) Drifts- og vedlikeholds-investeringer 
Driftsinvesteringer henført MTU/IKT og annet vedlikehold er planlagt til omkring 
195 mill.kr. årlig i planperioden (egenfinansierte). Av dette er omkring 75 mill.kr. 
MTU, 20 mill.kr IKT og 100 mill.kr. bygg. Herunder er det planlagt 30 mill årlige 
strategiske investeringer, definert i Plan for investeringer. 
Det er et betydelig etterslep på bygg og MTU og de planlagte investeringene er et 
minimum for å opprettholde dagens gjennomsnittlige levealder på MTU, samt ikke 
ytterligere øke TG3/TG2.  
 
Verdibevarende vedlikehold for å redusere TG3/TG2 er planlagt til etter 
fireårsperioden og vil starte i 2027. Årlig vedlikeholdsbehov er estimert til å være 
omkring 360 mill.kr. årlig i en 10 års periode, totalt etterslep på omkring 3,3 mrd.kr. 
Dette inkluderer ikke standardøkning til dagens nivå, som en må ta høyde for når 
en først rehabiliterer gamle bygningskomponenter. Det er sterkt ønskelig å komme 
i gang med styrket vedlikehold tidligere, men det ville skape ytterligere krav til 
økonomisk omstilling av driften allerede de neste 4 årene. 
 
På byggsiden skal økt verdibevarende vedlikehold i form av investeringer bidra til 
å ivareta en del av den ønskede 350 kr/m2 for verdibevarende vedlikehold som er 
målsatt av eier. Her økes også årlige driftskostnader med 25 mill.kr. fra 2023 for å 
ivareta dette.  
 
Gode mottaksprosjekter på regionale IKT- prosjekter, samt en rekke mindre lokale 
nødvendige oppgraderinger og utskiftinger av IKT-løsninger, er forutsetninger for å 
lykkes med driftsforbedringer både innenfor kvalitativt og produktivitet.  
  

b) Nytt bygg psykisk helse 
Investering i nytt bygg psykisk helse vil påløpe i HSØ sin regnskaper.  
Det innebærer at SSHF overtar komplett bygg med anleggsverdi og tilhørende 
gjeld ved ferdigstillelse i 1.4.2023, om lag 970 mill.kr. Finansieringen legges inn 
med låneopptak mellom SSHF og HSØ tilsvarende 70% av byggekostnad, samt 
resterende finansiering fra basisfordring mot HSØ.  
 

c) Akuttbygg Kristiansand 
Det vises til styresak i Helse Sør Øst RHF 22.4.2021, hvor innramming av prosjekt 
«akuttbygg Kristiansand» gis en planleggingsramme på 1,0 mrd. kr.- oppjustert til 
1,075 mill.kr. pr januar 2022. 
Bygget er begrunnet i behov for erstatning av gamle lite funksjonelle arealer for 
akutt og intensivfunksjoner, operasjonsarealer, samt fornying/vekst innen 
nødvendig infrastruktur i Kristiansand. Det vil også være et tilstøtende behov for 
rehabilitering og tilpasning av dagens hovedbygg somatikk (bygg 10) til endret drift 
når nytt akuttbygg er klart. Prosjektet har en prosjektplan med mål om en B3 
beslutning i desember 2022. Beslutningstidspunkt antas flyttet inn i 2023 grunnet 
behov for ytterligere arbeid i konseptfasen gitt de nylig mottatte kalkyleunderlag. 
Bygget planlagt å være ferdig i 2028.  
 
Det er etablert en intern OU-prosess knyttet til byggeprosjektet, som i tillegg til å 
planlegge for en moderne organisering og riktig kompetanseutvikling i akuttbygget 
på Eg, også skal inkludere ny og moderne organisering og kompetanseutvikling i 
akutt- og mottaks-funksjonene i Arendal og Flekkefjord. 
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d) Kvinne/Barn Kristiansand og etterbruk gamle psykiatribygg 

Det vil være nødvendig å løse arealbehovene til kvinne/barn i Kristiansand (bygg 
5). Virksomhet fra Kongsgård er interessent for etterbruksplanen som utvikles etter 
innflytning i nytt psykiatribygg. Rehabilitering av utflyttede arealer bør skje i 
parallell. Et prosjekt for kvinne/barn til om lag 1,1 milliard kr er planlagt i perioden 
2027-2031.Rehabilitering av psykiatribygg med vel 400 mill.kr er prioritert i 
etterkant av dette. 
 
Etterbruksplan for fraflyttede arealer er under utarbeiding. Deler av den utflyttede 
bygningsmasse vil kunne benyttes til enklere behandlingsbehov og administrative 
funksjoner, men vil kreve betydelig oppgradering, noe som er medtatt som et 
prosjekt i ØLP- i perioden 2027-2037. En del av byggene vil bli revet i forbindelse 
med utvikling av nytt akuttbygg for somatisk virksomhet. Disse prosjektene er 
avhengig av HOD/RHF finansiering(lån) på lik linje med akuttbygget. 
 

e) Oppgraderingsprosjekter SSK, SSA og SSF 
Idet SSHF vedtok videre utvikling av foretaket i tre hovedlokalisasjoner i sin 
utviklingsplan 2035, kan vedlikeholdsarbeid og utvikling av eksisterende 
bygningsmasse sees som SSHFs «nybygg». Administrerende direktør er i god 
dialog med HSØRHF om foretakets store behov for oppgradering av 
bygningsmasse i alle tre somatikkbygg. Byggene ved SSHF har blant de laveste 
tilstandsgradene i HSØ, og trenger teknisk oppgradering både på VVS, reserve- 
og nødstrøm, ventilasjon og andre bygningstekniske områder. Disse 
oppgraderingene er tatt inn i planen for 2029 – 2030.  
 
Dagens samlede bygningsmasse har et etterslep (TG3 og TG2) på vel 3,3 mrd. kr. 
og har stor andel av TG3 i tilstandsgrad. Psykiatribygg og akuttbygg løser kun en 
mindre del av dette etterslepet. Av etterslepet utgjør de tre somatiske 
hovedbyggene nær 70%. 
 
Etter 2035 vil det fremkomme større oppgraderingsinvesteringer på 
bygningsmassen ved alle lokasjoner, basert på Utviklingsplanens rammer om 
fortsatt drift ved dagens tre hovedlokasjoner innen somatikk. Det jobbes med en 
modell for omfattende vedlikehold og utvikling, som kan baseres på gjennomføring 
i flere mellomstore prosjekter i størrelsesorden 600 mill. kr. Prosjekteneforutsettes 
finansiert som en kombinasjon av låneopptak (70%) og bruk av oppspart 
basisfordring mot HSØ (30%). Et planarbeid vil detaljere innretning, rekkefølge og 
størrelse på hvert prosjekt.  
Sørlandet sykehus HF med tre somatiske akuttsykehus, med foretakets byggprofil 
for tekniske og funksjonelle tilstand fører til et behov for å prioriteres med flere 
middels store prosjekter, Dette for å sikre verdibevarende utvikling av byggene, og 
for å unngå skjevhet i tilgang til lånekapital/regionale midler i forhold til de som 
velger sentraliserte nybyggsplaner. SSHF vil styrke sin kapasitet og kompetanse 
innen byggutvikling og forvaltning. 
 
 

f) Ambulanser/kjøretøy  
Disse forutsettes anskaffet i hovedsak ved bruk av finansiell leasing, totalt 10 mill. 
kr. pr år. i nye leasing-kontrakter. Dette innenfor rammene for leasing i 
finansstrategien i HSØ. 
 
KLP / Pensjon 
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Det må årlig prioriteres KLP-egenkapitalstyrking med 25-30 mill.kr. av 
investeringsmidlene. Årlige beløp avhenger av finansielle svingninger, men stabil 
innbetaling er lagt til grunn for ØLP. 
 
Oppsummering 
I sum vil SSHF ha behov for 12,9 mrd. kr. i investeringer fra 2022-2042. Dette 
inkluderer:  
• Psykiatribygg i Kristiansand (968 

mill.kr),  
• Akuttbygg i Kr.sand (1,1 mrd.kr),  
• Kvinne/Barn i Kr.sand (1,1 mrd.kr.), 
• Verdibevarende vedlikehold (3,8 

mrd.kr.) 
• Oppgradering bygg (1,7 mrd.kr) 
• Driftsinvesteringer MTU/IKT/ 

vedlikehold (4,0 mrd.kr) 
• Ambulanser (200 mill.kr.) 

 

 
 
Verdibevarende vedlikehold, oppgradering bygg, Akuttbygg og Kvinne/Barn bygg 
er alternativkostnader for ikke å bygge et stort samlet sykehus, jamfør vurderinger 
i Utviklingsplanen 2040 med vedtak om drift på 3 eksisterende somatiske 
lokasjoner. 
Det er et betydelig mulighetsrom i å styrke IKT ved SSHF. Foretak med større 
byggeprosjekter inkluderer helhetlig IKT-utvikling i sine byggeprosesser. SSHF vil 
måtte ta høyde for helhetlig IKT-utvikling i eksisterende arealer, noe som er vel så 
krevende. Mangelfulle IKT-systemer oppleves som et betydelig hinder for effektiv 
drift og utvikling av virksomheten. I 2021 har foretaket tatt i bruk digitale 
innbyggertjenester, talegjenkjenning, bredding av videokonsultasjoner. Foretaket 
vil fortsette å ta i bruk en rekke nye regionale systemløsninger på viktige områder 
f.eks. selvregistreringssystemer, inn/utsjekk med mer. Dette vil gi både økt 
pasientsikkerhet og mer effektive pasientforløp, men samtidig betydelig økte 
driftskostnader, som vil kreve ytterligere gevinstuttak / effektivisering av driften. 
Dette er i tråd med vedtaket i styresak 024/2021 i HSØ-styret i mars 2021. 

10 Kostnadsforutsetninger  
 

Det er gjort en overordnet gjennomgang av forventet utvikling på kostnadssiden i 
foretaket for de neste 4 årene. Innspill fra Sykehuspartner HF og 
Sykehusapotekene HF er innarbeidet i planen.  
 

a) IKT:  
Det planlegges for en betydelig oppbygging av IKT i perioden, og foretaket vil 
styrke kapasitet og kompetanse både innen IKT og prosessarbeid for å hente ut 
gevinster. Sentrale prosjekter i perioden 2023-2026 forventes å gi en vekst i 
kostnader på 70 mill. kr. Økningen skyldes i hovedsak innenfor IKT-området som 
inkluderer avskrivning nytt IKT installasjon i nytt psykiatri bygg, samt innføring av 
digitale innbyggertjenester o.l. Det forventes lavere kostnader i STIM-prosjektet 
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pga forsinkelser i fremdrift, tilsvarende gjelder for overgangen fra DIPS Classic til 
DIPS arena pga mindre oppgradering og drift.  
 
De øvrige leveransene fra IKT Sykehuspartner er i all hovedsak kvalitetsprosjekter 
som vil styrke pasientsikkerhet, samhandling, kvalitetsoppfølging og ledelse. Få av 
disse prosjektene vil i seg selv gi betydelig produktivitetsvekst eller effektivisering i 
form av færre stillinger, men forventes å gi betydelige kvalitetseffekter. Samtidig 
understrekes det at god kvalitet gir god bærekraft. Profesjonell og helhetlig 
utrulling av IKT-prosjekter med tilhørende gevinstrealiseringsplaner er og blir viktig 
i et samarbeid mellom klinikkene, KOM-programmet og Teknologi- og e-helse-
ressursene i foretaket. 
 

b) Medikamenter:  
Sykehusapotekenes prognosemodell for perioden er lagt til grunn for foretakets 
medikamentkostnader i ØLP. Det er lagt opp til en vekst på 106 mill.kr. for 2023-
2026, i gjennomsnitt 5% pr år. Av dette utgjør kreftlegemidler 30 mill. kr. og andre 
høykostmedikamenter vel 30 mill.kr. Det er forutsatt om lag 50 % ISF finansiering 
av vekst i H-resepter i ØLP. Netto økt rammebelastning anslås til 88 mill.kr i 
perioden 2023-2026. 
            
Fra 2025-2040 er det også forutsatt en gjennomsnittlig årlig kostnadsøkning på om 
lag 5 %. Priser har på enkelte av høykostnadsmedisinene vært nedadgående, noe 
som skyldes i hovedsak patentutløp og generisk konkurranse. Det er i tillegg 
prisreduksjon på andre tilsvarende legemidler fremover, noe som vil bidra til å 
dempe veksten i kostnader noe, men samtidig også redusere ISF inntektene i form 
av reduserte ISF vekter årlig.  

c)  
Pasientreisekostnader 
Disse antas å øke med 11 mill. kr. i perioden 2023-2026 som følge av økt 
aktivitetsvekst, spesielt poliklinisk vekst. «Nye veier» sine prosjekter i Agder antas 
også å påvirke kostnadene fremover. 
 

d) Gjestepasientkostnader innen somatikk  
Disse antas å øke med 23 mill. kr. ila 4 år, (1,1% årlig) som direkte følge av 
folketallsvekst, alderssammensetning og økt aktivitet i somatikk. Det er ikke 
hensyntatt en eventuell ytterligere sentralisering av behandlingstilbud til OUS eller 
vesentlige endringer i ISF-vekter/priser på relevante behandlinger. 
 

e) Varekostnad inkl. behandlingshjelpemidler: 
Varekostnad foruten medikamenter, inkl. behandlingshjelpemidler forventes en 
økning med om lag 14 mill. kr. i perioden 2023-2026 som følge av aktivitetsvekst 
og ny teknologi/behandlingstilbud, samt valutaeffekter. En økning på 7 mill. kr. 
knyttes til behandlingshjelpemidler som følge av økt volum og fortsatt dreining mot 
dyrere løsninger innen insulinbehandling. 
 

f) Trombektomi 24/7 i Kristiansand:  
I juni 2018 besluttet styret i Helse Sør-Øst RHF at Sørlandet sykehus skal etablere 
tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt. Tilbudet ble 
etablert ved sykehuset i Kristiansand som dagbehandling i 2019, og planlegges å 
bli utvidet til full døgndrift fra 2022, men dette blir noe utsatt. Foretaket vil øke 
kostnadssiden i form av vakttid for radiologer, nevrologer og radiografer i 
tilknytning til etableringen av døgntilbudet, men også forbedre ISF-inntektene noe. 
Det er en risiko for at kostnadssiden øker ihht opprinnelig plan.  
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g) Rotasjonsordninger i somatikk 

Styrket samarbeid i driften på tvers og bedre utnyttelse av ressurser samlet i 
foretaket er en utvikling som er i tråd med strategi og utviklingsplan. 
Rotasjonsordningen i ortopedi mellom SSK og SSF annen hver uke fra 2019 ble 
våren 2022 utvidet med rotasjon for elektiv ortopedi på de motsatte ukene. Videre 
er det innført en rotasjonsordning for operasjonssykepleiere mellom SSF og SSA. 
Som en viktig faktor i å lykkes med kultur for helhet, bygge kompetanse og å 
skape robuste behandlingstilbud i foretaket vil det være behov for å øke ansatt-
mobilitet mellom lokasjonene også de neste årene. Spesielt innen kirurgiske fag 
og operasjons- og anestesisykepleie er dette viktig for å utnytte fysiske kapasiteter 
og opprettholde beredskapsordningene. Det arbeides med ulike driftsmodeller, 
som gir økte kostnader, men også redusert vikarinnleie og økt aktivitet. 
 

h) Kostnader til utdanning og rekruttering av helsepersonell 
Det vil i årene som kommer måtte forventes å benytte økte økonomiske ressurser 
til utdanning av spesialsykepleiere. Fra 2020 ble kompensasjonen økt fra 80% til 
90% lønn under videreutdanning. Gitt alderssammensetningen blant våre ansatte, 
og behov for å styrke intensivkapapsitet i Kristiansand på sikt vil antallet 
utdanningsstillinger for intensiv, operasjon og jordmødre over de neste årene 
økes. Det er også en trend med rekrutteringstillegg til leger innen utsatte 
fagområder. I tillegg vil det også være behov for gjennomføre tiltak for å sikre 
tilstrekkelig legespesialister i årene fremover. 
En planlagt satsing på medisinerutdanning på Sørlandet fra 2023 – Campus Sør, 
vil kortsiktig gi noe kostnadsvekst, men på lang sikt bidra til å øke rekrutteringen til 
sykehuset. Forhandlingene med UiO landes våren 2022, og de økonomiske 
konsekvensene vil behandles i styret i juni. Revidert nasjonalbudsjett gav signaler 
om en videre satsing på desentral medisinutdanning, og regjeringen vil ikke satse 
på flere fulle medisinske fakultet ved norske utdanningsinstitusjoner. Dette gir en 
mer avklaret situasjon for UiO Campus sør og samarbeidet med UiO, som da må 
påregne en større økning i studieplasser. 

 
i) Avskrivninger 

Det vil være en gjennomsnittlig økning i avskrivninger på 13 mill. kr. pr år fra 2022-
2026 som følge av økte investeringer. Fra 2023 vil avskrivningene av nytt bygg 
psykisk helse alene få en resultatmessig effekt på ca. 28 mill.kr.pr år. 
Avskrivningsnivået vil økes betydelig i et lengre perspektiv, fra dagens nivå på 200 
mill. kr. til 256 mill. kr. i 2026 og videre opp mot 425 mill. kr. pr år i 2036, først og 
fremst knyttet til forbedret bygningsmasse kombinert med opprettholdelse av 
snittalder på MTU-parken.  
 

j) Vedlikeholdskostnader pr m2.  
Foretaket brukte i 2019 ca. 70-75 kr./m2 til løpende vedlikehold av 
bygningsmassen over driftsbudsjettet. Dette er på samme nivå som de senere 
årene. Over investeringsbudsjettet er det i perioden 2015-2021 i gjennom-snitt 
bevilget vel 30 mill. kr/år, tilsvarende 130 kr./m2 til vedlikeholdsprosjekter 
(verdibevarende vedlikehold).  Samlet årlig beløp til vedlikehold ligger derfor i 
størrelsesorden 200 kr./m2. HSØ har som målsetting at det årlig brukes 350 kr/m2 
til løpende og ekstraordinært vedlikehold. Dette er ikke et tilstrekkelig nivå for å 
hindre at den tekniske tilstanden til bygningsmassen forverres, langt mindre at 
vedlikeholdsetterslepet kan reduseres. Det er en økt risiko for driftsstans på 
kritiske anlegg og systemer i årene fremover. Dersom målsettingen om 350 kr./m2 
til vedlikehold skal oppnås må det årlig bevilges omlag 25 mill.kr. mer på 
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driftsbudsjettet og omtrent det samme på investeringsbudsjettet. Dette gjøres i 
ØLP til i de neste 4 årene, og det vil bli viktig å vurdere behovene på kritiske 
bygginstallasjoner i forbindelse med hvert enkelt budsjett fremover.  
Se punkt xx over om verdibasert vedlikehold. De forventede store 
bygningsinvesteringene i ØLP-planene vil også bidra vesentlig til måloppnåelse 
over tid på dette målet. 

11 Økonomisk bæreevne 
 

Det er fortsatt nødvendig å øke bærekraften for investeringer i foretaket. Fra 2022 
til 2026 bør driftsmarginen (resultat før avskrivninger og finans) økes fra 236 mill. 
kr. (3,4%) til 333 mill. kr. (4,1%) for å sikre årlige driftsinvesteringer på omkring 
195 mill. kr., samt bæreevne for lån og avdrag til nytt psykiatri- og akuttbygg. Dette 
tilsier i sum at resultatet må økes fra budsjettert +80 mill. kr. i 2022 til +120 mill. kr. 
i 2025/26.  
Å oppnå dette resultat vil kreve ytterligere tiltaksarbeid i de kommende årene. Det 
vises til kapittel 5 om veivalg utviklingsplan 2040, for utredningsarbeid som skal 
gjennomgås fram til neste utviklingsplan.  

 

 
 
 

 
 

 
Tilsvarende vil det i perioden etter 2026 være nødvendig å øke driftsmarginen opp 
til 6,3% for å kunne finansiere nytt Kvinne/Barn bygg i Kristiansand, samt 
nødvendige verdibevarende vedlikehold og infrastrukturoppgraderinger ved alle de 
tre somatiske lokasjonene, samt i DPS’er og ambulansestruktur. Dette tilser en økt 
driftsmargin videre opp mot 600 mill. kr. og et resultat for foretaket i snitt over tid 
på rundt 110 mill. kr. pr. år.  
 
I tillegg til de økende avskrivningene og rentekostnadene ved forbedring av 
bygningsmassen, vil endring av driftskostnader som IKT, høykostmedisiner, 

Faktisk 
2021

Budsj 
2022

Estimat 
2022

ØLP           
2023

ØLP           
2024

ØLP           
2025

ØLP           
2026

ØLP           
2027

ØLP           
2028

ØLP           
2029

ØLP           
2030

ØLP           
2031

ØLP           
2032

ØLP           
2033

ØLP           
2034

ØLP           
2035

ØLP           
2036

ØLP           
2037

ØLP           
2038

ØLP           
2039

ØLP           
2040

ØLP           
2041

ØLP           
2042

Basisramme 4 750     4 868     4 868     4 990     5 032     5 075     5 118     5 175     5 231     5 287     5 343     5 399     5 452     5 506     5 559     5 612     5 663     5 711     5 759     5 806     5 854     5 898     5 942     

Aktivitetsbaserte innt 2 342     2 429     2 384     2 450     2 486     2 523     2 560     2 587     2 614     2 641     2 669     2 697     2 725     2 754     2 783     2 812     2 842     2 872     2 903     2 933     2 965     2 997     3 029     

Andre inntekter 530        501        657        506        514        522        530        537        544        551        558        566        573        581        589        597        605        614        622        631        640        649        658        

SUM driftsinntekter 7 622     7 797     7 908     7 946     8 032     8 119     8 208     8 298     8 388     8 479     8 570     8 661     8 751     8 841     8 931     9 022     9 111     9 197     9 284     9 371     9 458     9 544     9 630     

Lønnskostnad inkl innleie 4 219     4 279     4 407     4 280     4 289     4 288     4 303     4 314     4 314     4 306     4 297     4 297     4 308     4 319     4 330     4 340     4 351     4 362     4 373     4 384     4 395     4 406     4 417     

Pensjon 662        649        649        699        701        701        703        705        705        704        702        702        704        706        707        709        711        713        714        716        718        720        722        

Varekost og helsetj 1 658     1 628     1 633     1 639     1 679     1 716     1 754     1 787     1 821     1 856     1 892     1 928     1 965     2 003     2 045     2 087     2 131     2 175     2 218     2 262     2 307     2 353     2 400     

Andre driftskostnader 779        972        962        1 033     1 061     1 086     1 114     1 134     1 164     1 189     1 209     1 230     1 256     1 278     1 302     1 327     1 347     1 374     1 397     1 417     1 442     1 467     1 492     

Avskrivninger 199        206        206        232        244        252        257        266        270        331        362        355        398        416        410        437        426        423        461        457        456        487        463        

SUM driftskostnader 7 518     7 735     7 858     7 884     7 974     8 043     8 132     8 206     8 274     8 385     8 462     8 513     8 631     8 721     8 793     8 900     8 966     9 046     9 164     9 236     9 318     9 432     9 493     

Finans 22          17          29          38          41          43          43          43          34          17          10          2             -17         -25         -27         -29         -25         -29         -38         -37         -38         -38         -38         

Årsresultat 126        80          80          100        100        120        120        135        148        111        118        150        102        94          111        93          120        121        82          98          103        74          98          

Årsresultat i % 1,6 % 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,2 % 1,5 % 1,5 % 1,6 % 1,8 % 1,3 % 1,4 % 1,7 % 1,2 % 1,1 % 1,2 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % 0,9 % 1,0 % 1,1 % 0,8 % 1,0 %

Driftsmargin 303        269        257        295        302        329        333        357        384        425        469        503        517        535        547        558        571        573        581        592        597        598        599        

Driftsmargin i % 4,0 % 3,4 % 3,2 % 3,7 % 3,8 % 4,1 % 4,1 % 4,3 % 4,6 % 5,0 % 5,5 % 5,8 % 5,9 % 6,1 % 6,1 % 6,2 % 6,3 % 6,2 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % 6,2 %
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behandlingshjelpemidler, pasientreiser, gjestepasienter med mer, ytterligere 
påvirke kravet til effektivisering av virksomheten i årene fremover. Det vil kun være 
rom for en svak bemanningsvekst i det lange perspektivet - betydelig under 
folketallsveksten. I denne ØLP-perioden er målsetningen bemanningsreduksjon.  
SSHF er og har vært et veldrevet helseforetak med god kvalitet i 
pasientbehandlingen, men samtidig har det vært økende økonomiske, 
driftsmessige og bygningsmessige utfordringer de siste 8-9 årene. Disse 
utfordringen reflekteres i de mål foretaket har i perioden 2023-2026, med økte 
investeringer kombinert med produktivitetsvekst i driften.  
 
Foretaket jobber for å utnytte den samlede kompetansen og de totale ressursene i 
foretaket mer optimalt. Dette krever omstilling i virksomheten, evne og vilje til 
kostnadsreduksjon og systematisk arbeid for å øke produktiviteten. KOM-
programmet tilfører bemanning og kompetanser som sammen med fagmiljøene 
møter disse utfordringene. Det er i klinikkene arbeidet med gevinstrealisering 
skjer. IKT, logistikk og god og effektiv samhandling med kommunene er viktige 
grep, i tillegg til å ta i bruk ny teknologi for å jobbe mer effektivt. Sykehuset skal 
utvikles i retning av «Det utadvendte sykehus» - der våre medarbeidere i større 
grad møter pasientene hjemme, i godt samarbeid med kommunehelsetjenesten. 

 
Sørlandet sykehus HF vil fortsette arbeidet med å øke produktivitet i form av DRG 
pr årsverk for å mer helsetjenester ut av budsjettene, og dermed nærme seg de 
andre sykehusene i Helse Sørøst RHF, som Vestre Viken, Vestfold, Innlandet og 
Østfold. Kontinuerlig omstillingsarbeid er krevende for foretakets fagmiljøer. 
Parallelt jobbes det med å fremme et godt arbeidsmiljø og arbeidsglede for å 
beholde dyktige medarbeidere, som er opptatt av faglig utvikling og kvalitet i 
tjenestene.   

 
Statens håndtering av ABE-reformen videre vil ha også ha vesentlig betydning, da 
denne i de siste årene har redusert inntektene med om lag 9 mill. kr. årlig. Dette er 
lagt som premiss også i framskrivingene i ØLP for Sørlandets sykehus HF i 
perioden 2023-2026, men ikke i planen videre for 2027-2042. 
 
SSHF har lagt som hovedretning for resultatutviklingen en oppbygging til 120 mill. 
kr. i 2026, om lag 1,9% økt omsetning, som skal gi grunnlag for å betjene lokale 
årlige investeringsbehov. Dette er fortsatt lavt for å skulle redusere etterslep i 
investeringer, men opprettholder om lag dagens status for bygg og MTU over de 
neste 4 årene.  
 

12 Tiltak for å forbedre økonomien i ØLP-perioden: 
 

For å kunne nå økonomiske mål må foretaket komme tilbake til normalen etter 
Covid-19 pandemien, i tillegg til å gjennomføre økonomiske tiltak med tilstrekkelig 
volum, spesielt gjelder dette de somatiske klinikkene. KOM-programmet er 
opprettet for å sikre kompetanse og kapasitet som en støtte til klinikkenes arbeid 
med å effektivisere virksomheten. Programmet bidrar til standardisering på tvers, 
høy kvalitet og økt produktivitet i klinikkene. KOM er planlagt som program ut 
2023. Programmet ble igangsatt i etterkant av en periode med store økonomiske 
utfordringer. Klinikkene gjennomfører parallelt andre kostnadsreduserende tiltak.  
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Arbeidet med økonomiske forbedringer startet ved opprettelse av Masterplan for 
økonomi tilbake i 2019. Det er gjennomført mange forbedringsløp hvor 
tiltakspakke 0, 1 og 2 fra 2019/2020 har levert omkring 130 mill.kr. i sum. 
Tiltakspakke 3 og 4 er delvis gjennomført i 2021, optimalisering av pleie- og 
merkantile ressurser, som så langt har levert omkring 30 mill.kr. av et mål på vel 
100 mill.kr. I 2022 jobbes det med verktøy for å optimalisere pleiebemanning, som 
aktivitetsbasert bemanningsplanlegging og bemanningsenhet. Tiltakspakke 4 
inkluderer økt aktivitet for opererende fag i tillegg til andre forbedringsprosjekter 
lokalt i klinikkene. Det er forskyvninger av gjennomføring av tiltak til sommer/høst 
2022 pga pandemiens smittetrykk og høyt sykefravær og omdisponeringer av 
medarbeidere til klinikk. Foretaket har behov for ytterligere tiltakspakke 5 og 
tiltakspakke 6 for å sikre resultatkrav på 80 mill.kr i 2022/23 og økning til 120 
mill.kr. i 2026. Resultat for 2022 vil sterkt avhenge av Covidkompensasjoner som 
pt ikke er kjent. Dette kan ikke påregnes i 2023. Underliggende drift i 2022 viser 
betydelige merutfordringer som også må løses med tiltak. 
 
Det er planlagt gevinstrealisering i forbindelse med nybygg psykisk helse i 2023 
med 9 årsverk/6 mill.kr. men det synes ut fra samlet drift å være behov for 
ytterligere tiltak også innen psykiatrien de neste to årene. 
  
Det arbeides løpende med gevinstrealisering de digitale løsningene foretaket 
innfører i samarbeid med Sykehuspartner.  Det samme gjelder for KOM-
programmets prosjektportefølje.  
 

13 Økonomiske utfordringsbilder somatikk og psykiatri/TSB: 
 

Tabellene nedenfor viser utviklingen i utfordringsbilde i SSHF for henholdsvis 
somatikk og psykiatri/TSB i årene 2023 – 2026. Basis for tabellene er at budsjett 
2022 oppnås for foretaket samlet.  
 
Kostnadsvekst innen høykostnadsmedisiner og IKT er vesentlige i perioden, og 
bidrar til at somatikken i sum ser ut til å få en økt utfordring på vel 27 mill. kr. over 
de neste fire årene. 
 
Resultatkravet til somatikken øker med 62 mill. kr. frem mot 2026 som følge av 
behov for investeringer, som er en vesentlig del av utfordringen. I tillegg til 
utfordringsbilde i tabell 11 nedenfor, må somatikken løse årets driftsutfordring i 
budsjettet som innbefatter tiltak på om lag 100 mill.kr. i helårseffekt. I sum utgjør 
tiltakene i 2021 og perioden frem til og med 2025 om lag 1,8% av kostnadsbasen i 
somatikk. (0,45% i snitt pr år). Merforbruket utover budsjett, som jo er vesentlig, 
kommer i tillegg som en ekstra utfordring. 
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     Tabell 11 - Utfordringsbilde somatikk 
 
For psykiatri og TSB synes utfordringsbildet å gi om lag 11 mill. kr. i økte rammer 
til klinikkens drift over de neste 4 årene (0,9%), etter fradrag av økte IKT-
kostnader med mer, samt renter og avskrivninger nytt psykiatribygg fra og med 
2023. I dette ligger allerede planlagt gevinstrealisering på 6 mill.kr ved innflytting i 
nytt psykiatribygg. Klinikken har allerede i 2002 utfordringer både på kjøp private 
tjenester og lønnskostnader, slik at noe omstilling i klinikken må gjøres for å holde 
rammene fremover, samt for å styrke deler av dagtilbudene på bekostning av 
døgntilbudene over tid. Klinikken må også ta i bruk nye kunnskapsbaserte 
behandlingsmetoder og ny teknologi.  
 

UTFORDRINGSBILDE SOMATIKK
2023 2024 2025 2026 SUM

Inntektsmodell -4 742         -6 468        -6 055        -5 456        -22 720       
Forskuttert RNB.21 pensjon 56 444        -             -             -             56 444        
Rammeendring mot psykiatri -10 000       -             -             -10 000       
Rammer til vekst legemidler 28 822        22 393        21 987        22 876        96 078        
Rammer til vekst aktivitet 14 848        19 622        19 883        19 180        73 533        
ISF inntekt ordinær 26 310        26 712        27 112        27 517        107 651      
ISF høykostmedisin -10 027       5 627         5 880         6 144         7 624         
Polikl. inn. og egenandeler 3 080          3 140         3 210         3 280         12 710        
Andre inntekter 5 524          8 058         8 176         8 334         30 092        

110 260      79 084        80 194        81 875        351 413      
Høykostmedisiner / medikamenter 18 796        28 020        27 867        29 020        103 703      
Varekostnader 1 700          1 700         1 710         1 720         6 830         
Behandlingshjelpemidler 4 000          1 000         1 000         1 000         7 000         
Gjestepasientkostn 5 470          5 550         5 630         5 710         22 360        
Helårseffekter-21 / nye prio.omr.-22 3 000          3 000         3 000         3 000         12 000        
Effekt av aktuar pensjon 56 444        56 444        
IKT-kostn SP 13 841        13 697        12 398        12 457        52 391        
Pasienttransport 2 421          2 457         2 493         2 529         9 900         
Andre driftskostn 15 193        5 018         4 806         8 750         33 768        
Økt vedlikehold bygg 18 750        -             -             -             18 750        
Avskrivninger 4 691          4 035         8 771         4 313         21 809        
Netto finans -31 010       383            1 698         145            -28 783       

113 296      64 860        69 373        68 644        316 173      
Økt resultatkrav -42 000       -20 000       -             -62 000       
Endring ex aktivitetsmidler -46 706       -27 791       -31 049       -28 824       -134 371     
Endring totalt -45 036       14 225        -9 179        13 231        -26 760       
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Tabell 12 - Utfordringsbilde psykiatri og TSB 

 
Det helhetlige bildet viser en reduksjon i driftsnivået i foretaket på vel 60 mill.kr. over 
de neste 4 årene, ca.0,8% av dagens samlede omsetning. Dette i tillegg til de alle-
rede planlagte nedtak i 2021/22 i TP3 og TP4. En stor del av utfordringen synes å 
ligge i den somatiske virksomheten, og utgjør om lag 1% av dennes kostnadsbase, i 
tillegg til 2021- utfordringen på om lag 2%. Det er viktig å ha med seg at dagens 
utfordringsbilde (budsjett 2021) allerede krever tiltak i størrelsesorden 130 mill. kr. i 
helårseffekter. Covid-19 situasjonen gjør disse tiltakene krevende, slik at deler av 
effektene først kan hentes ut sent i 2022 Det jobbes med å konkretisere tilpassede 
planer for realisering av tiltakspakkene høsten 2022 og våren 2023. Dette forholdet 
sammen med pt ikke kjente Covidkompensasjoner, vil påvirke årets prognose. 
 

UTFORDRINGSBILDE PSYK/TSB
2023 2024 2025 2026 SUM

Inntektsmodell 31 791      -2 156       -2 018       -1 819       25 798      
Forskuttert RNB.21 pensjon -           -           -           -           -           
Rammeendring fra somatikk 10 000      -           -           10 000      
Rammer til vekst legemidler -           
Rammer til vekst aktivitet -4 340       8 718        8 805        8 571        21 755      
ISF inntekt ordinær 1 392        720           638           641           3 391        
ISF høykostmedisin -           
Polikl. innt og egenandeler 120           120           120           120           480           
Andre inntekter 400           400           400           400           1 600        
SUM ENDRING DRIFTSINNT 39 363      7 802        7 945        7 913        63 023      
Medikamenter 370           648           666           684           2 368        
Varekostnader 120           130           130           130           510           
Behandlingshjelpemidler -           
Gjestepasientkostn 130           130           140           140           540           
Helårseffekter-21 / nye prio.omr.-22 -           
Effekt av aktuar pensjon -           -           
IKT-kostn SP (25%) 4 614        4 566        4 133        4 152        17 464      
Pasienttransport 269           273           277           281           1 100        
Andre driftskostnader 600           600           600           600           2 400        
Økt vedlikehold bygg 6 250        -           -           -           6 250        
Avskrivninger 21 713      7 238        28 950      
Netto finans 10 622      3 541        14 163      
SUM ENDRING DRIFTSKOSTN 44 687      17 125      5 946        5 987        73 745      
Red. resultatkrav 22 000      22 000      
Endring ex aktivitetsmidler -           
Endring totalt 16 676      -9 323       1 999        1 926        11 278      
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Tabell 13 – Utfordringsbilde SSHF samlet 

14 Forskning, forskningsdrevet innovasjon og utdanning 
 

SSHF må intensivere sitt arbeid for å oppnå sine ambisjoner i utviklingsplanen og 
strategiplanen innen dette området. Styret fikk presentert foretakets ambisiøse 
plan for forskning og forskningsdrevet innovasjon (ref til styresak). Interne 
stipendiatstillinger vurderes som full-finansiert innen HSØ-systemet for 
forskningsfinansiering, da det gis forskningspoeng og inntekter for både oppnådde 
PhD-grader, og for publikasjonene som inngår i disse, jfr. NIFU-step. Det ble i 
2020 etablert 5 egenfinansierte PhD stillinger i SSHF. 
Dette planlegges videreført  med 5 nye årlige stillinger til en er oppe i et nivå på 20 
egenfinansierte pågående PhD-løp, i tillegg til de eksternt og HSØ-finansierte. 
 
SSHF har inngått samarbeidsavtale med UiA om prosjektet I4H Foretaket har en 
målsetning om å være et ledende sykehus i Norge innen helseinnovasjon.  
Rekruttering av helsepersonell er en av foretakets større strategiske utfordringer i 
ØLP-perioden og i et lenger perspektiv. Foretaket har et godt samarbeid med UiA 
om utdanning. I 2019 startet samarbeidet med Universitetet i Oslo om en desentral 
medisinutdanning, UiO Campus sør hvor også UiA og kommunene på Agder 
deltar. I 2022 planlegges det å inngå samarbeidsavtale om piloten. De første 
studentene planlegges å tas imot høsten 2023. Pilotperioden varer til 2025 og 
omhandler modul 4-7 i medisinstudiet. Prosjektet vil ha en kostnadsside, men vil gi 
flere positive effekter som økt forskning og styrket rekruttering av nyutdannede 
leger. Det vil rekrutteres undervisere i delte stillinger mellom UiO og SSHF, og her 
vil SSHF kunne konkurrere om akademisk interesserte medarbeidere fra andre 
regioner.  
 
Det er en målsetting å øke utdanningskapasitet innen både bachelor sykepleie og 
spesialsykepleier innen intensiv, operasjon og jordmødre. Det er etablert et 
samarbeid med UiA og USN om dette. Det arbeides også for å øke andelen 

UTFORDRINGSBILDE SSHF
2023 2024 2025 2026 SUM

Inntektsmodell 27 049      -8 624       -8 073       -7 274       3 078        
Forskuttert RNB.21 pensjon 56 444      -           -           -           56 444      
Rammeendring mellom områder -           -           -           -           -           
Rammer til vekst legemidler 28 822      22 393      21 987      22 876      96 078      
Rammer til vekst aktivitet 10 508      28 341      28 688      27 750      95 288      
ISF inntekt ordinær 27 702      27 432      27 750      28 158      111 042    
ISF høykostmedisin -10 027     5 627        5 880        6 144        7 624        
Polikl. innt og egenandeler 3 200        3 260        3 330        3 400        13 190      
Andre inntekter 5 924        8 458        8 576        8 734        31 692      
SUM ENDRING DRIFTSINNT 149 623    86 887      88 138      89 788      414 436    
Høykostmedisiner / medikamenter 19 166      28 668      28 533      29 704      106 071    
Varekostnader 1 820        1 830        1 840        1 850        7 340        
Behandlingshjelpemidler 4 000        1 000        1 000        1 000        7 000        
Gjestepasientkostn 5 600        5 680        5 770        5 850        22 900      
Helårseffekter-21 / nye prio.omr.-22 3 000        3 000        3 000        3 000        12 000      
Effekt av aktuar pensjon 56 444      -           -           -           56 444      
IKT-kostn Sykehuspartner 18 454      18 262      16 530      16 609      69 855      
Pasienttransport 2 690        2 730        2 770        2 810        11 000      
Andre driftskostn 15 793      5 618        5 406        9 350        36 168      
Økt vedlikehold bygg 25 000      -           -           -           25 000      
Avskrivninger 26 403      11 273      8 771        4 313        50 759      
Netto finans -20 387     3 923        1 698        145           -14 620     
SUM ENDRING DRIFTSKOSTN 157 984    81 985      75 318      74 631      389 918    
Netto resultatkrav -20 000     -           -20 000     -           -40 000     
Endring ex aktivitetsmidler -           
Endring totalt -28 361     4 902        -7 180       15 157      -15 482     
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bachelorutdannede innen ambulansetjenesten i tråd med klinikkens 
kompetanseplan. Det pågår et arbeid med å øke andelen læringer innen 
helsefagarbeidere. 
 
For å sikre nødvendig rekruttering av anestesi, intensiv, operasjonssykepleiere 
samt jordmødre må det iverksettes tiltak som for eksempel utdanningsstillinger. 
SSHF vil ha et økt fokus på oppgaveglidning mellom yrkesgrupper for å sikre at 
kompetansen og ressursene brukes på rett måte. Det er også en målsetting i 
perioden at det etableres kombinasjonsstillinger mellom SSHF og UiA. 

 

15 Bemanningsutvikling og rekruttering  
 

Delplan for rekruttere, utdanne og beholde personell operasjonaliserer kapittel 2 i 
strategi 2021-2024. Prioriterte grupper med tanke på rekruttering er sykepleiere, 
spesialsykepleiere, legespesialister og psykologspesialister. Det er definert 
tiltaksområder innen det enkelte område. Planene skal konkretiseres videre og 
operasjonaliseres i strategiplanperioden 2021-2024. Bemanningsframskrivninger 
og rekruttering er ett av sju prioriterte utredningsområder etter utviklingsplanen 
2040. 

 
 

Heltid 
SSHF har en heltidspolitikk med et overordnet mål om å motivere og tilrettelegge 
for at ansatte velger høyere stillingsprosent. Sykehusets heltidspolitikk skal være 
et virkemiddel for å bidra til likestilling mellom kjønnene. Det er lagt til rette for at 
ansatte som har en uønsket deltidsstilling skal registrere dette i Personalportalen. 
Rapportene følges opp i gruppe for heltidspolitikk og i dialogmøte med tillitsvalgte.  
Organisasjonsavdelingen skal kontrollere stillingsannonsene og komme med 
innspill og lederstøtte ut fra utvalgte kontrollspørsmål for å utfordre utlysninger av 
deltidsstillinger fremfor heltidsstillinger. Det utlyses stadig flere 
kombinasjonsstillinger i SSHF med formål om å kunne tilby hele stillinger/øke 
stillingsprosenten.  
Ressursstyring 
Implementering av integrasjon Gat/DIPS er startet og vil pågå i planperioden. 
Dette vil øke fokus på langtidsplanlegging for behandlere, Ved hjelp av lengre 
planleggingshorisont for leger, og avtaler om kalender- og fleksiarbeidsplan ved 
aktivitetsstyrte enheter, skal det være mulig å få til en god helhetlig 
bemanningsplanlegging og bedret ressursutnyttelse. 
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SSHF startet i 2022 et prosjekt «aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging» og 
utvidelse av bemanningsenheten som verktøy/metodikk for å utvikle en tydelig 
sammenheng mellom planlegging og styring ved å tilpasse foretakets tilgjengelige 
ressurser til faktisk aktivitet. Bedre sammenheng mellom aktivitet og bemanning 
skal bidra til arbeidsmiljømessige og driftsmessige gevinster. Målet med prosjektet 
er å styre ressursene enhetene bruker til bemanning til å samsvare med den 
faktiske aktiviteten på sykehuset. Arbeidet er et viktig virkemiddel for å nå 
målsetting om et bærekraftig sykehus. 
Rekrutteringsutfordringer  
SSHF har mange små og sårbare vaktordninger og det er generelt utfordrende å 
rekruttere til små fagmiljøer. Derfor er det viktig å legge til rette for at sykehusene i 
økende grad arbeider i nettverk og at samarbeidet mellom sykehusene styrkes. 
Rotasjonsordninger mellom sykehusene er viktig å få til både med leger og 
spesialsykepleiere. Ambulering for ortopeder fra Kristiansand til Flekkefjord er et 
tiltak for å styrke robustheten og samarbeidet mellom klinikkene. Det samme er 
ordningen for operasjonssykepleiere i Arendal som jobber i Flekkefjord etter 
oppsatt plan. Det vil arbeides videre med konkrete tiltak som styrker kvalitet under 
overskriften ‘sykehus i nettverk’ også innen andre fagområder.  
 
I somatikken er mangel på legespesialister en risiko i for å opprettholde 
aktivitetsnivået, spesielt innen kirurgiske fag som for eksempel plastikk-, øye- og 
gastrokirurgi. Innen psykisk helse og ABUP er det betydelig utfordringer med å 
rekruttere legespesialister. Det arbeides med å utarbeide gode rekrutteringspakker 
for LIS 3 som et av flere rekrutteringstiltak og for å sikre at SSHF beholder de når 
de er ferdigutdannede legespesialister. 
 
SSHF ser en økende utfordring med å rekruttere sykepleiere og det er nødvendig 
å iverksette flere tiltak for å bedre rekrutteringen og sikre kompetent bemanning i 
både i et kortsiktig og et langsiktig behov.. I tillegg til desentral medisinutdanning 
er det iverksatt desentralisert sykepleieutdanning som skal bidra til bedre 
rekruttering til klinikk for somatikk Flekkefjord og Arendal. Knapphet på 
spesialsykepleiere og sykepleiere i fremtiden gjør at foretaket må se nærmere på 
kompetansesammensettingen mellom sykepleiere og helsefagarbeidere. 
Foretaket skal se på alternative løsninger innen oppgavedeling innen flere 
yrkesgrupper og teamorganisering 
 
I helsefellesskapet jobbes det med å unngå at sykehuset og kommunene på 
Agder konkurrer om arbeidskraft på en uheldig måte, men heller samarbeider om 
å harmonisere tiltak som lønn, muligheter for heltid mm 
 
Foretaket har rekrutteringsutfordringer knyttet til kritisk kompetanse som 
operasjon-, intensiv- og anestesifagene samt innen jordmødre. SSHF har etablert 
et betydelig antall utdanningsstillinger for å sikre etter rekruttering samt øke 
andelen intensivsykepleiere. Mangel på sentrale fagpersoner og utfordringer 
knyttet til rekruttering vil kunne ha en negativ effekt på aktiviteten i klinikkene. Det 
arbeides for å unngå at det oppstår uønsket opphold i utredning og behandling 
som følge av lav kapasitet og manglende tilgang på ulike profesjoner. 
  
Bemanningsutvikling  



Sørlandet sykehus HF  

 

Styret for Sørlandet sykehus HF  Side 26/32 

Det er noe potensiale for å iverksette tiltak for å øke aktiviteten med bakgrunn i 
den kjente backlogen i ventelister. Det er også prosesser for å øke aktivitet og 
produksjonen   i utvalg for AIO og opererende fag. 
Overordnet er det likevel behov for å videreføre arbeidet med tilpasninger i 
bemanningen i somatikken den neste 4-årsperioden – i hovedsak effekten av de 
pågående pleie/merkantilutvalgene, og i psykisk helse en mindre reduksjon knyttet 
til døgnaktivitetene fram mot nytt bygg psykisk helse står klart i 2023. 
Reduksjonen innenfor pleie- og merkantile ressurser innbefatter å ta i bruk ny 
teknologi så som talegjenkjenning, forbedret sentralbord, digitale 
innbyggertjenester, klinisk dokumentasjon sykepleie, aktivitetsstyrt 
bemanningsstyring, teamorganisering og fleksible bemanningsordninger med mer. 
Dette er krevende prosesser, og samarbeidet med tillitsvalgte er svært viktig også 
i dette arbeidet. Det er planlagt tiltak og tidsatt tilpasninger av nær 150 årsverk 
pleie/merkantil i løpet av det neste året. Dette med bakgrunn i gjennomførte 
analyser/sammenlikninger med 4 andre foretak i regionen fra 2019, som er 
bekreftet for 2021.  
 

 
Tabell 14– Brutto årsverk SSHF 2018-2025  
 

 
 
2020 inneholder 105 årsverk knyttet til Covid-19-håndteringen. («den nye 
normalen»). Disse årsverkene avvikles gradvis gjennom sommeren/høsten 2022. 
Fra budsjett 2021 til ØLP 2026 legges det opp til en reduksjon i faste årsverk 
somatikk på om lag 55. utover nedtaket av Covid-bemanningen (budsjett 72 
årsverk i 2021). Det er i tillegg et merforbruk fra budsjettet i variable årsverk som 
må løses i parallell. 
Total reduksjon i årsverk fra dagens nivå til 2023 budsjett er om lag 170. 
 
Det pågår et arbeid med å vurdere mulighetene og konsekvensene ved å innføre 
akutt- og mottaksmedisinere i akuttmottakene. Det skal bidra til raskere 
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diagnostikk og behandling og redusert ventetiden i mottak samt redusere antall 
innleggelser 
 
 
Et nytt akuttbygg i 2029 vil også kunne gi mulig behov og mulighetsrom for 
kostnadstilpasninger. 

 
 
 
Graf 1 – Utvikling brutto årsverk 2018-2025  

 

 
 
Årsverksnedgang kombinert med en økt ISF-produksjon resulterer i et 
produktivitets-forbedringsbehov på nær 6% målt i ISF-poeng pr årsverk i 
somatikken fra 2022-2026. Dette sammensatt av bemanningsreduksjon og 
aktivitetsvekst innen somatikk. Dette er noe lavere enn i forrige ØLP (8%).Sett opp 
mot normalåret 2019 er effektiviseringsbehovet rundt 10%.  
 
Et slikt produktivitetsnivå synes krevende, men realistisk, idet analysearbeidet 
viser andre foretak som allerede har oppnådd dette. Foretaket er avhengig av 
«eierskap og ledelse helt ut» i klinikkene, god dialog med tillitsvalgte, og å sette 
inn innsats med støtte fra KOM-programmet rundt optimalisering av pasientforløp, 
kontinuerlig forbedring av drift, utnyttelse av kapasitet på tvers og gjennomføre 
god planlegging og logistikk av aktiviteten. De siste årene har resultert i reduksjon 
i ISF-poeng pr legeårsverk bl.a. knyttet til å etablere robuste vaktordninger for 
leger kombinert med et økt sykefravær og økte svangerskapspermisjoner blant 
leger. 
Redusert aktivitet ifm covid-pandemien har nærmest umuliggjort fornuftig måling 
og forbedring av produktivitet i 2020 og 2021. Spesielt har antall innlagte pasienter 
grunnet øyeblikkelig hjelp blitt redusert betydelig - dette endrer jo ikke 
beredskapsbehovet i bemanningen. 
 
Disse endringene er avgjørende for at foretaket skal kunne opprettholde ønsket 
resultatnivå til investeringer. Investering i ombygginger og infrastruktur er i sin tur 
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nødvendige for å få til endringene og tilhørende produktivitetsøkninger. Det 
forutsettes at Helse Sør-Øst RHF og HOD stiller til rådighet kapital for 
investeringer i Kristiansand i perioden 2021-2029 for å få dette til.  
Utviklingsplan 2040 gir en mer detaljert beskrivelse av mulighetsrom og 
utfordringer som foretaket står ovenfor, og arbeidet med utredninger vil bidra til 
konkretisering. 
 

16 Likviditet   
 

SSHF planlegger et stramt likviditetsregime også i den kommende 4-årsperioden. 
Kun de mest nødvendige driftsinvesteringer får prioritet, samtidig som viktige 
strategiske investeringer blir prioritert, herunder nytt bygg psykisk helse hvor vi 
overtar bygget 1.april 2023, og nytt akuttbygg i Kristiansand i 2028. 
 
Når det gjelder nytt psykisk helse er det Sykehusbygg HF som forestår byggingen, 
og foretaket overtar komplett eiendom med anleggsverdi på om lag 970 mill.kr., og 
tilhørende lån som er estimert til 670 mill.kr. (2022-kr.). Det øvrige finansieres fra 
oppspart likviditet i form av reduksjon i basisfordring med ca. 300 mill. kr., inklusive 
byggelånsrenter. Ved utgangen av 2026 vil basisfordring likevel være omtrent 150 
mill.kr. høyere enn inngangen til 2023. 
 
Nytt Akuttbygg i Kristiansand (2022-2028) gitt planleggingsramme på 1,075 
mrd.kr. antas å kreve ytterligere om lag 0,25 mrd.kr. finansiert for opprusting av 
dagens hovedbygg og infrastruktur. Det pågår dialog med HSØ om dette. 
I ØLP er dette tatt inn med 70% lån og 30% uttak fra basisfordring. Gitt dette vil 
basisfordring ved utgangen av 2028 være om lag 1,3 mrd.kr.  
I 2042 perspektiv antas basisfordringen å ligge på de omtrent samme 1,2 mrd. kr. 
gitt de byggeprosjekter som er budsjettert inn i denne ØLP-leveransen. 
 
Graf 2 – Utvikling basisfordring  
 

 
 
 
I det langsiktige perspektiv frem til 2042 legger foretaket til grunn investerings-
behovet som ble utredet i «Utviklingsplan 2035», hvor det i Kristiansand i 
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særdeleshet er nødvendig med både erstatning av gamle bygningsmasser, 
oppgradering/etter-bruksplan, samt økt kapasitet.  Alle store investeringsprosjekter 
er forutsatt å finansieres ved kombinasjon låneopptak og uttak fra basisfordringen 
nevnt over. 
  
Avdragene forutsettes også finansiert av den opptjente basisfordringen, da 
avskrivningene øker betydelig og dermed også «innskuddene» i fordringen. 
Likevel vil SSHF ved utgangen av 2042 ha en basisfordring i nærheten av  
1,2 mrd.kr. mot om lag 1,25 mrd. kr. ved inngangen til 2023.  
Dette er pr. idag blant de høyeste fordringene blant foretakene i HSØ. 
Basisfordringen er en ordning hvor HSØ holder tilbake vesentlig del av 
foretakenes årlige avskrivninger for å sikre kapital til de store regionale bygge-
prosjektene og de regionale IKT prosjektene. Siden 2009 har SSHF akkumulert en 
fordring på omlag 1,4 mrd. kr. mens vi i samme periode har fått beholde om lag 
830 mill. kr. av avskrivningene til lokale investeringer. Å få tilgang til en andel av 
kapitalen til større prosjekter er vesentlig for alle foretak, men gir noen ulemper for 
de mindre foretakene som SSHF, da nedre grense for å søke HSØ om 
lånefinansiering er 500 mill. kr. pr. prosjekt. 
 
Under er vist forventet utvikling i foretakets kortsiktige likviditet i perioden 
fremover, Det vil være stor usikkerhet rundt dette, da de årlige forskjellene mellom 
pensjonskostnad og premie ikke er kjent eller hensyntatt i ØLP-forutsetningene. 
Det samme gjelder utbytteutbetalinger fra KLP og bruken av disse til å betale 
pensjonskostnader. 
 
Graf 3 - Utvikling kortsiktig likviditet 
 

 
 
Foretakets kortsiktige likviditet er gjennom planperioden 2022-2026 redusert med 
om lag 250 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak reduksjon i et betydelig etterslep fra 
2021/22 på investeringsgjennomføring.  
 
Et annet utfordrende tema som i noen grad belaster likviditet, spesielt i slutten av 
langtids-perioden, er innbetaling av egenkapitalinnskudd i KLP. Dette øker med 
om lag 3% årlig fra dagens nivå på 22 mill.kr. frem til 2026; etter dette har vi lagt 
nivået på 2026-nivå frem tom 2042. Dette er det stor usikkerhet rundt, og kan 
utgjøre store forskjeller for investeringsevnen i foretaket fremover. Dette betyr at 
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finansielle anleggsmidler for foretaket kan bli en betydelig del av balansen 
fremover. Det kan tenkes at dagens tvungne sparing av avkastning fra KLP kan 
frigjøres til dette fremover, alternativt at dette blir sett i sammenheng med 
pensjonsordningene fra Helse- og omsorgsdepartementets side.  
 
SSHF har ila de siste 10 årene solgt alle ubenyttede eiendommer og planlegger 
ikke med noe vesentlig salg av eiendomsmasse i ØLP perioden 2023-2026. 

17 Låneopptak 
   

I dag har foretaket kun noen mindre lånerestanser, i sum om lag 85 mill.kr. Disse 
nedbetales stort sett over en 15-25 års periode og vil være helt nedbetalt rundt 
2030.(Flekkefjord 28 mill.kr, operasjonsstuer Kristiansand 49 mill.kr og stråle-
maskiner 16 mill.kr.) 
Nye lån på 660mill. kr til psykiatribygg, om lag 750 mill. til akuttbygg, deretter nye 
750 mill. til kvinne/barn bygg og etterbruksoppgradering Eg, antas å gi foretaket en 
gjeldsgrad stigende fra dagens 3% til nær 30% av balanseverdiene i det lange 
perspektivet (2042). Med opptak av betydelige lån i de neste 10 + årene vil 
Sørlandets Sykehus HF gradvis opparbeide en låneportefølje som i større grad 
samsvarer med de øvrige sykehusområdene i regionen 
    
Lån kan kun opptas hos HOD gjennom Helse Sørøst RHF, og gis spesifikt i stats-
budsjettene årlig. De har en normal varighet på 25 år, men kan for nye bygg 
utvides til 35 år, og gis som annuitetslån. Låneramme er 70% av prosjektets P50 
verdi. 
 
Graf 4 – utvikling lånesaldo 2022-2041 
 

 
 
Sett i lys av at sykehuset har opparbeidet en langsiktig fordring mot Hele Sør-Øst 
RHF knyttet til tilbakeholdt likviditet til fellesskapets investeringer på i størrelses-
orden 1,3 mrd. kr. ved utgangen av 2026– og har store investeringsetterslep, er 
det fortsatt naturlig at sykehuset også får prioritet på lånekapital og uttak i 
perioden 2027-2042. 
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18 Styringsfart i driften inn mot 2022  
 
Foretaket har et budsjettert resultatnivå på +80 mill. kr. i 2022. Dette forutsetter 
forbedringstiltak på vel 100 mill. kr. i løpet av 2022.(Økonomisk resultat i foretaket 
viser et negativt avvik fra budsjett på om lag 20 mill.kr.pr. april, etter at Covid-19 
effekter er kompensert for med om lag 75 mill. kr. 
 
En av denne økonomiske langtidsplans store utfordringer er nettopp Covid-19 
effekter. Disse er det ikke planlagt for i 2022 budsjett og videre. Dette betyr om lag 
100 færre årsverk fra 1.1.2022 enn i 2021, i tillegg til de planlagte tilpasningene 
nevnt over, samt en betydelig aktivitetsvekst i enkelte avdelinger i sykehuset.  
Dette medfører en risiko for bortfall av ISF-aktivitetsinntekter også i 2022. 
 
Med de budsjetterte tiltak både på aktivitet og kostnadsreduksjoner utover året i 
2022, er det høy risiko for at foretaket i 2022 ikke vil klare å nå sitt budsjetterte mål 
på +80 mill. kr. i resultat. Det forventes ytterligere noe kompensasjoner knyttet til 
pandemien. Dette vanskeliggjør å utvikle en prognose for 2022 og inngangsfarten 
til 2023. 
 
Tiltakene i perioden 2023-2026 gjelder i hovedsak somatikk, hvor styringsfarten i 
2015-2022 er for høy. Det arbeides løpende med tilpasninger og tiltak for å 
redusere denne, slik at budsjettmål kan nås og inngangsfarten til 2023 er bedre 
avstemt til rammene.  
 
Gitt planleggingsrammene kan det synes som det er behov for ytterligere tiltak i 
perioden 2023-2026 i form av ressurstilpasninger og samordninger i driften 
kombinert med aktivitetsvekst uten ressursøkninger. Samarbeid mellom klinikkene 
og kultur for helhet blir svært viktig i arbeidet med finne løsninger som gir god 
pasientkvalitet og bærekraftig økonomi.  
 

19 Risikovurdering av ØLP 2023-2026 
 
Det er i det planlagte langtidsbudsjettet en betydelig gjennomføringsrisiko, spesielt 
innen somatikk, hvor omlag 6 % produktivitetsforbedring målt i ISF-poeng pr 
årsverk i somatikken er lagt til grunn i forhold til dagens drift. Foretaket har i de 
senere år hatt en ressursvekst i somatikk langt utover pasientvolumveksten målt i 
ISF-poeng.   
 
Pandemien har gitt og gir oss fortsatt både aktivitets- og kostnadsutfordringer, og 
ØLP-forutsetningene tar ikke høyde for at det kan ligge en gradvis overgang til en 
normal driftssituasjon. Dette gjelder både avvikling av ekstraressurser og opptak 
av aktivitet til nivået før pandemien slo inn i mars 2020. 
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Under beskrives de mest sentrale risikoområdene med økonomisk betydning, 
samt noen risikoreduserende tiltak i matrisen under. 

 
 
 

En samlet risikovurdering av elementer med økonomisk betydning tilsier at både 
pandemi- og aktivitetsutfordringene samt ressursstyringen i somatikk ved 
inngangen til 2023, kortsiktig er de mest sentrale risikoområdene, mens de øvrige 
punktene i matrisen har gyldighet også på lengre sikt i ØLP-perioden. 
 
KOM-programmet ble etablert i 2019 som en satsing og et tiltak for å sikre 
gjennomføringskraft for omstilling i organisasjonen. Programmet er nå godt kjent i 
organisasjonen, og både programmet og organisasjonen har oppnådd en 
modning. Det er nå flere ønsker om bidrag fra programmet enn programmet kan 
levere. Programmet planlegges over i linjeorganisasjonen, og det settes i gang en 
prosess for dette. 
 
Det er fokus på alle områdene i risikomatrisen gjennom oppfølging av Strategi 
2021-2024, delplanarbeidet i strategien og den daglige ledelsen i foretaket.  
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