
 

Postadresse: Telefon: 32 80 30 00 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse:   www.vestreviken.no  
3004 Drammen   
   
Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 
 

        
 
 
 
 
Saksfremlegg  
 
Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2017-2020 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styret i Vestre Viken HF 23/2016 09-05-2016 
 
Vedlegg: 
 

Ingen 

 
Ingress 
I saken legges fram forslag til økonomisk langtidsplan for Vestre Viken HF for perioden 2017 – 2020. 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret for Vestre Viken HF vedtar det fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan for 
perioden 2017 – 2020.  
 

2. ØLP 2017 - 2020 legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett 2017.   
 

3. Styret tar sikte på et gradvis økende overskudd i perioden slik: 
 

 
 

4. Styret forutsetter at økt aktivitet og tilgjengelighet, samt reduserte ventetider, ivaretas 
gjennom effektivisering og ikke gjennom bemanningsøkninger.  
 

2017 2018 2019 2020
Overskudd fra drift 200 230 280 300
Gevinst ved salg 65 0 0 0
Resultat totalt 265 230 280 300

Dato: 2.mai 2016 
Saksbehandler: Ørjan Sandvik 
  
  
  
  

Unntatt offentlighet jfr 
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5. Styret ber administrerende direktør legge til grunn følgende investeringsrammer for 
planperioden 2017 – 2020: 

 

 
 
Fordeling av investeringsrammer for de enkelte byggeprosjekter konkretiseres i 
budsjettprosessen.     
 

6. Administrerende direktør bes om å fremlegge tiltak som bidrar til effektivisering i samarbeid 
med de tillitsvalgte, hovedverneombudet og brukerutvalget i forbindelse med 
budsjettarbeidet til høsten. 

 
7. Styret ber administrerende direktør å sikre st det i forbindelse med budsjett 2017 blir 

planlagt med større aktivitetsvekst innen psykisk helsevern og rus enn i somatikken. 
 

8. ØLP legger til grunn at nytt sykehus i Drammen bygges på Brakerøya.   Endelig avgjørelse om 
lokalisering er ikke foretatt.  Sykehuslokalisering påvirker ØLP hovedsakelig i perioden etter 
2020. Det forutsettes at investeringen gjennomføres i regi av HSØ. 

 
9. Når planleggingen av vedlikeholdsprogrammet ved Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus 

er ferdigstilt i 2017, vil styret bli forelagt en egen sak.  Tentativ fremdriftsplan som legges til 
grunn gir oppstart i 2017, med en gjennomføringsperiode på 10 år. Vedlikehold vil ha 
prioritet fremfor nybygg. 

 
10. Det avsettes 250 MNOK av tilgjengelig investeringslikviditet i planperioden til 

egenfinansiering av nytt sykehus i Drammen. 
 

11. Styret ønsker å benytte finansiell leasing som virkemiddel innenfor de retningslinjer som er 
vedtatt av styret i Helse Sør- Øst.  

 
12. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre justeringer som konsekvens av 

dialog med Helse Sør Øst mai 2016.  
 

 
 
 
 

Drammen, 2.mai 2016 
 

Investeringsrammer 2017 2018 2019 2020
Omstillingsprosjekter 68 21 0 0
DPS 10 10 125 125
BRK 125 125 125 125
MTU 80 80 80 80
Øvrige investeringer 52 52 48 26
finansiell leasing 40 40 40 40
Sum 375 328 418 396
IKT 14 14 14 14
EK-innskudd 20 20 20 20
Sum 34 34 34 34
Totale investeringer pr år 409 362 452 430
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Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør 
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Innledning  
I saken fremlegges forslag til ØLP 2017 -2020 for Vestre Viken HF (VVHF). Forslaget til resultatkrav i 
planperioden må sees på bakgrunn av behov for å frigjøre midler til investeringer og nedbetaling av 
gjeld.    

ØLP 2017 – 2020 er en overordnet og strategisk tilnærming til den økonomiske utviklingen, og ikke 
en redegjørelse av konkrete tiltak for å nå ulike målsetninger.  

Saken er bygget opp slik at den først tar for seg forutsetningene fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ) som er 
lagt til grunn. Deretter redegjøres det for hvilke økonomiske resultatkrav som må etableres i 
planperioden for å etablere en bærekraftig økonomisk utvikling innenfor de inntektsrammer som vår 
eier har definert. 

Det er i saken lagt til grunn en rekke forutsetninger, og det er naturlig nok knyttet risiko til flere av 
disse. Den økonomiske situasjonen i HSØ er en risiko i seg selv for alle helseforetakene da stram 
likviditet setter begrensninger for investeringer innenfor regionen. Manglende gjennomføringsevne i 
foretakene eller andre forhold som øker behovet for omstillingsmidler i foretaksgruppen vil medføre 
risiko for reduserte inntekter for VVHF i planperioden. Samtidig står foretaket selv foran omstillinger 
som må gjennomføres. Foretakets evne til å øke produktivitet og dermed skape økonomisk 
handlingsrom og nødvendig likviditet til å redusere gjeldsbyrden og samtidig sikre et godt og 
forsvarlig investeringsnivå, vil således være en avgjørende premiss for hele planperioden frem mot 
2020.  

Saken bygger på forutsetninger og styringssignaler fra HSØ mottatt mars 2016. ØLP for HSØ og alle 
foretakene i regionen skal behandles i styret til HSØ den 16.juni 2016. Endelige vedtak om 
inntektsfordeling for 2017 gjøres av styret i HSØ høsten 2016. ØLP utgjør en konkretisering og 
konsekvensvurdering av vedtatt strategisk fokus og mål vurdert ut fra økonomiske 
rammebetingelser. Ved denne rulleringen av ØLP er målbildet for Vestre Viken ytterligere 
konkretisert ved at det i planperioden 2017 – 2020 er lagt inn investeringsmidler til 
omstillingsprosjekter innenfor psykiatrien og oppgraderinger av bygningsmassen ved Bærum, 
Ringerike og Kongsberg sykehus. Det er lagt til grunn et investeringsnivå for oppgradering av de 
somatiske sykehusene på 1,6 mrd kr i perioden 2017 – 2026.  DPS Drammen er planlagt på Brakerøya 
og er forutsatt ferdigstilt samtidig som nytt sykehusbygg i Drammen.  Investeringer knyttet til DPS er 
for øvrig er forutsatt sluttført etter at nytt sykehus er tatt i bruk i 2024. 

Denne saken belyser og drøfter viktige forhold for de kommende år med forslag til aktivitetsutvikling, 
resultatutvikling og investeringsnivå for VVHF i årene 2017-2020.   

I perioden etter 2020 preger investeringer i nytt sykehus utviklingen i foretaket.  Det drøftes 2 
alternative lokaliseringer, Brakerøya og Bragernes. Endelig sykehus lokalisering er ikke avgjort.  Av 
den grunn er VVHF bedt om å levere en separat økonomisk langtidsplan for hver lokalisering.  Denne 
saken forutsetter nytt sykehus på Brakerøya, i tråd med økonomisk langtidsplan (ØLP) levert til HSØ 
28. april 2016.  
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Helsetjenestene innen VVHF skal organiseres etter pasientenes behov. Tjenestene skal dreies fra 
døgn- til dagbehandling og polikliniske tjenester der dette er hensiktsmessig for pasientene, og i tråd 
med god faglig praksis. Økt bruk av dagkirugi og poliklinisk aktivitet (utredning og behandling) blir 
sett som ”nøkkelen” til å redusere ventetider ytterligere. VVHF har vedtatt en strategiplan frem mot 
2025 som underbygger disse målene.  

Utviklingsplanen ble behandlet i styret i 2013, og idefase-rapporten ble behandlet av styret i april 
2014. I styresak 26/2014, Idéfase nytt sykehus i Vestre Viken, ble det vedtatt: 

 
“Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus må sikres utvikling i tråd med Helse Sør-Østs 
eiendomsstrategi. Utviklingen av Kongsberg sykehus utredes særskilt (viser til 
vedtakspunktene 4 og 6).” 

 
“De fem distriktspsykiatriske sentrene (DPSene) bygges ut med mest mulig samling av 
poliklinikk og sengeposter, og så langt som mulig knyttet til lokalsykehusene. DPS Asker 
legges til Blakstad i nytt bygg.” 

 
Ved denne rulleringen av ØLP er det lagt inn investeringsmidler i perioden 2017-2020 på 1 653 
MNOK. 

Investering i nytt sykehus på Brakerøya er inkludert med 9,7 mrd kroner, med tillegg av 
byggelånsrenter på om lag 500 MNOK.  Det gir en total investering på 10,2 mrd kroner i nytt sykehus. 
Ved forrige rullering av ØLP var nytt sykehus inntatt med 11,1 mrd. Av investeringen er 2,4 mrd 
kroner knyttet til tomteerverv og infrastruktur som ikke avskrives. 

Oppdaterte analyser av bærekraften for investeringsmålbildet er gjennomført. Det vises her til 
styresak konseptfase nytt sykehus og vedlegg til denne “tilleggsutredning økonomiske analyser”. 

 
  



 

7 
 

Nærmere om vesentlige planforutsetninger 
 

 
 
Tabellen over viser elementer som påvirker foretakets grunnfinansiering (basisinntekt) i 
planperioden.  De to viktigste elementene her er omfordelinger som skjer via inntektsmodellen og 
finansiering av økt aktivitet i perioden. Det fremgår av planforutsetninger at omfordelinger via 
inntektsmodellen øker grunnfinansieringen for Vestre Viken med 88,9 MNOK i planperioden.  I tillegg 
er foretaket tildelt 177,2 MNOK i midler til økt pasientbehandling i planperioden.  

Pensjonskostnader er redusert i 2016 med 367,5 MNOK som følge av ny aktuarberegning foretatt i 
januar 2016.  Reduksjonen forventes å gi redusert basisfinansiering gjennom revidert 
nasjonalbudsjett.  Fordi rammereduksjon fordeles foretakene via inntektsmodell, vil VVHF trekkes 
om lag 10 MNOK mer enn reduksjonen i pensjonskostnader.  Kompensasjon for underfinansiering av 
pensjonsøkning i 2015 på 96 MNOK faller bort. Til sammen gir endret pensjonsforutsetning VVHF en 
netto reduksjon i basis knyttet til pensjonsområdet på 106 MNOK. 

Det er fra Sykehuspartner og Sykehusapotekene innmeldt en kostnadsøkning på 368,5 MNOK i 
planperioden 2017 – 2020.  

Redusert grunnfinansiering og økte kostnader til IKT og sykehusapotekene gir en betydelig 
økonomisk utfordring som foretaket må finne inndekning for gjennom økt produktivitetsvekst i 2017.  

Utfordringen i planperioden frem mot 2020 er å skape et økonomisk handlingsrom, slik at VVHF kan 
gjennomføre nødvendige investeringer. De foreløpige rammene fra HSØ RHF er tydelige på at det 
ikke vil bli tilført økte investeringsrammer til foretaket i planperioden. Nødvendig likviditet må da 
skapes gjennom egen sparing i form av overskudd i driften.    

VVHF har i løpet av de siste 3 år vært gjennom betydelig omstillinger og har gått fra et underskudd på 
220 MNOK i 2011 til et overskudd på 227 MNOK i 2015.  Det er budsjettert med et overskudd på 150 

VESTRE VIKEN HF

Beregning av  foreløpig inntektsramme 2 017 2 018 2 019 2 020
Basisramme forrige periode inkl. 
pensjonskompensasjon og eks. kvalitetsbasert 
finansiering

5 744 084 5 419 010 5 456 955 5 493 931 

Endringer 
Omfordeling inntektsmodell 104 081 -6 399 -7 356 -8 438 
Finansiering av økt aktivitet 44 348 44 344 44 332 44 311
Reduksjon sfa redusert pensjonskostnader -377 502 
Tilbakeføring av pensjonskompensasjon -96 000 
Foreløpig basisramme HSØ pr 15.3.2016 5 419 010 5 456 955 5 493 931 5 529 804
Endring basisramme -325 074 37 945 36 976 35 873
Reduserte pensjonskostnader (jan.16 aktuar) 367 547
Endrede rammebetingelser 42 474 37 945 36 976 35 873
Innmeldte økte kostnader fra Sykehuspartner -25 066 -25 421 -31 828 -61 090 
Innmeldte økte kostnder fra Sykehusapotekene -68 493 -58 189 -34 495 -63 891 
Endrede rammebetingelser inkl. kostnadsvekst -51 085 -45 665 -29 347 -89 108 

Prognose resultat fra ordinær drift i fjor 150 000 200 256 230 000 280 000
Omstillingskrav 101 341 75 409 79 347 109 108
Resultat krav fra ordinær drift 200 256 230 000 280 000 300 000

Økonomiplan 2017-2020
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MNOK i 2016. Resultatutviklingen som er planlagt i perioden 2017 – 2020 er i tråd med forrige års 
vedtatte nivå. Risiko for ytterligere redusert bærekraft i perioden er avhengig av inntektsutviklingen, 
kostnadsveksten og foretakets evne til å øke produktiviteten. Produktivitetskravene for klinikkene 
må regnes som ambisiøse og økte kostnader fra Sykehuspartner og sykehusapotekene, samt 
usikkerhet knyttet til inntektsutviklingen øker risikoen for reduserte resultater i planperioden. 
Foretaket kan i liten grad påvirke kostnadsveksten knyttet til nevnte forhold. Inntektsutviklingen 
knyttet til rammer fra HSØ er usikker.  Reduserte resultater vil medføre redusert investeringsevne.  

 

Styringssignaler fra Helse Sør-Øst (HSØ) RHF 
Prioritering av ressursinnsats skal skje innenfor etablerte økonomiske rammer, og på en slik måte at 
det sikres handlingsrom for fremtidige investeringer. 

Det er satt fem ambisiøse mål for planperioden. De kommer i tillegg til vårt kontinuerlige arbeid for å 
øke pasientsikkerheten: 

1. Ventetiden er redusert. 
2. Pasienten opplever ikke fristbrudd. 
3. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 
4. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.  
5. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering 

av forbedringstiltak for egen enhet. 
6. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 

  
Gjennom arbeidet med å nå disse målene, forventer vi en reduksjon i ventetider, økt 
pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og økt kvalitet i pasientbehandlingen.  
 

Som foreløpig overordnet regionalt mål 2017 skal det legges det opp til en aktivitetsvekst i overkant 
av 2 %. Helseforetak og sykehus skal legge til rette for at prioriteringsregelen om høyere vekst innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn somatikk innfris for foretaksgruppen.  

Det legges til grunn en generell vekst i aktiviteten innenfor psykisk helse og rus på 3 % pr år i 
planperioden.  Det legges videre til grunn en generell vekst i aktiviteten innen somatikken på om lag 
10 % totalt i planperioden.  Svakere aktivitetsvekst for somatikk en psykisk helse begrunnes i sterk 
vekst i somatikken de siste årene, og regionalt krav om sterkere vekst innenfor psykisk helse rus enn 
somatikk.  Innenfor både somatikken og psykisk helse er det fortsatt fokus på en videre dreining fra 
døgnbehandling til økt dag- og poliklinisk aktivitet. 

Aktivitetsvekst er beregnet i forhold til budsjett for 2016. Ved utarbeidelse av budsjettmessige 
forutsetninger for inntektsrammer 2017-2020 er det lagt til grunn en vekst i de økonomiske 
rammene tilsvarende befolkningsvekst. De regionale målene for aktivitetsvekst gjengitt ovenfor, 
representerer et fortsatt krav om produktivitetsvekst. 
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Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet  
 
Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet har høy prioritet i foretaket. Styret i Vestre Viken vedtok i 
2014 Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014-16. Den baseres på tilsvarende regional strategi.  
Strategien definerer fem målområder for bedre kvalitet og pasientsikkerhet som bygger på nasjonal 
strategi for kvalitetsforbedring i helsetjenesten: 

1. Helsetjenestene skal være virkningsfulle 
2. Helsetjenestene skal være trygge og sikre 
3. Helsetjenestene skal involvere brukerne og gi dem innflytelse 
4. Helsetjenestene skal være samordnet og preget av kontinuitet 
5. Helsetjenestene skal være tilgjengelige og rettferdig fordelt 

 
Vestre Viken skal være preget av kontinuerlig forbedring i pasientbehandlingen. Dette skal komme til 
uttrykk gjennom bedre behandlingsresultater og fornøyde pasienter målt ved indikatorer for kvalitet 
og pasientsikkerhet. Systematisk kvalitetsarbeid er nødvendig for å styrke, samordne og videreutvikle 
tjenestene.  Gode resultater i arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet fordrer godt teamarbeid og 
tverrfaglighet. Pasienter og pårørende må involveres på system og individnivå. 

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal følges opp. Arbeid med pasientforløp er sentralt. Et 
nytt satsningsområde er pakkeforløpene for kreft, som skal konsolideres i perioden. Det er viktig at 
arbeidet er godt forankret i lederlinjen. Måling av resultater bl.a. fra nasjonale kvalitetsregistre og 
åpenhet om disse skal være hjelpemidler i kvalitetsarbeidet. 

Strategi for kvalitet- og pasientsikkerhet vil bli revidert høsten 2016. 

 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 
 
Ventetid 
 Mål for gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er 65 dager. Dette ble nådd for Vestre Viken 
i løpet av de siste månedene i fjor. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er 59 dager i de 
tre første månedene i 2016. Antall ventende er også redusert i løpet av fjoråret. I kommende 
planperiode vil det bli arbeidet med ytterligere ventetidsreduksjoner, spesielt på områder med lang 
ventetid. Det er fortsatt noen langtidsventende (ventetid > 1 år), men planen er at det ikke skal være 
noen som venter over ett år etter 2016. Viktige elementer i dette arbeidet er helhetlig og langsiktig 
planleggingshorisont, god samhandling internt og med andre sykehus samt med 
fastleger/kommunehelsetjenesten. 

 
Pakkeforløp for kreft 
I løpet av 2015 ble 28 pakkeforløp for kreft innført. Målet er at 70 % av pasientene som 
diagnostiseres med kreft, får diagnosen i pakkeforløp. Tid fra henvisning til start behandling skal 
være innenfor standard forløpstid for 70 % av pasientene. Statistikk fra Norsk Pasientregister for 3. 
tertial 2015 viser at andelen var 63 % for pasientene i Vestre Viken for begge parametrene. Pågående 
forbedringsarbeid består i gjennomgang av forløpene for å identifisere forsinkende ledd og korrekt 
registrering.  
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Fristbrudd 

Målet er at ingen pasienter skal oppleve fristbrudd. Det har vært arbeidet målbevisst med å redusere 
andel fristbrudd, og de siste månedene har andelen vært < 0,5 %. Andelen er således nå lav. Videre 
arbeid vil ha oppmerksomheten rettet mot å opprettholde dette.  

 

Sykehusinfeksjoner skal reduseres til under 3 %  
Målet baserer seg på prevalensundersøkelser, som kan sprike en del fra måling til måling.  

I Vestre Viken var prevalens av sykehusinfeksjoner gjennomsnittlig 3,5 % i 2015 mens første 
prevalens i 2016 også viste 3,5 %. Prevalenstallene er noe lavere enn gjennomsnitt i Helse Sør-Øst og 
nasjonalt. Pågående arbeid er knyttet til tiltak som god håndhygiene, ikke smykkebruk ved 
pasientkontakt mv. Som ledd i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen arbeides det med 
forebyggelse av infeksjoner knyttet til bruk av sentralt venekateter og forebyggelse av 
urinveisinfeksjoner. Postoperative dype sårinfeksjoner er de mest alvorlige infeksjonene og de som 
er aller viktigst å søke å redusere, det arbeides det aktivt med. Postoperative infeksjoner ved en del 
kirurgiske inngrep overvåkes nasjonalt i NOIS-systemet. Disse har vist en gunstig utvikling i Vestre 
Viken.  

Det er behov for overvåkning og kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til sykehusinfeksjoner. 
Korrekt antibiotikabruk er også en del av dette arbeidet. Det er startet prevalensundersøkelser av 
antibiotikabruk som en del av den nasjonale overvåkningen på området. I tråd med nasjonale 
føringer vil arbeid med antibiotikastyringsprogram bli startet i løpet av året og fremover i 
planperioden.   

  

Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 
Om lag 80 % av pasientene får nå timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. Tiltak 
for å øke andelen er hovedsakelig å øke planleggingshorisonten på poliklinikkene. Kortere ventetid vil 
bidra til å gjøre det enklere å gi timeavtale straks. Målet er ytterligere økning av i løpet av året, og 
konsoliderer det i perioden.  

Medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak  
Som et ledd i det systematiske arbeidet med å videreutvikle arbeidsmiljøet får den enkelte 
medarbeider årlig tilsendt en medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen er i første rekke et verktøy 
for å bedre arbeidsmiljøet i den enkelte enhet.  

 

Hensikten med medarbeiderundersøkelsen er:  

• Å gi den enkelte leder og medarbeiderne en oversikt over hvordan kolleger som jobber sammen 
oppfatter sin arbeidssituasjon og sitt arbeidsmiljø 

• Å identifisere bevaringsområder (styrker) og forbedringsområder (utviklingsbehov) i egen enhet 
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• Å gi en oversikt over det totale bildet med hensyn til hva medarbeidere i foretaket mener om sin 
arbeidssituasjon 

• Å utvikle arbeidsmiljøet i alle deler av organisasjonen 
• Å kontrollere det systematiske HMS arbeidet 
 
Samtlige ledere får tilsendt rapport for sin enhet og skal presentere resultatene for egne 
medarbeidere.  Medarbeiderne skal aktivt involveres i arbeidet med å finne forbedrings- og 
bevaringsområder innenfor arbeidsmiljøet, og i fellesskap lage en handlingsplan med tiltak som skal 
bidra til å oppfylle fremtidige mål og resultater.   

Dette arbeidet gjøres i alle ledd i Vestre Viken og følges opp i linjen. Resultatene fra undersøkelsene 
har fokus i foretaksledelsen og presenteres for styret og i HAMU. Engasjementet og motivasjonen i 
forhold til undersøkelsen må holdes vedlike og tiltakene i handlingsplanene må følges opp slik at det 
blir synlige resultater.   

Rapporten på totalnivå for Vestre Viken viste i 2015 en svak økning i skår innenfor de aller fleste 
temaene sammenlignet med året før.  

 

Somatisk virksomhet  
I planperioden er det forutsatt en total aktivitetsvekst målt i DRG-poeng på om lag 3 % pr år innen 
somatisk behandling foretatt i eget helseforetak. Veksten er relatert til en økning i antall behandlede 
pasienter, og gir uttrykk for samlet vekst innen alle omsorgsnivåer. Det er i tillegg forutsatt en videre 
dreining i behandlingsaktiviteten fra døgn- til dag- og poliklinisk behandling. Dette gir en større 
økning i antall behandlede pasienter enn hva som uttrykkes i antall DRG-poeng. For hele perioden 
2017 – 2020 forutsettes det en total økning i antall behandlede pasienter på om lag 12,5 % 
sammenlignet med nivået i budsjett for 2016. Vekst i antall pasienter som behandles poliklinisk 
forventes å øke med gjennomsnittlig 3 % pr år.  Antall dagbehandlinger øker med 5 % pr år, mens 
antall liggedøgn og antall utskrevene pasienter viser en vekst på gjennomsnittlig 1,8 % år, med en 
stabil gjennomsnittlig liggetid på 3,6 døgn i samsvar med dagens nivå.  

Totale DRG-poeng knyttet til ”sørge-for” ansvaret vokser med gjennomsnittlig 2,5 % pr år i plan-
perioden, totalt 10,5 % frem til 2020. Av den årlige veksten er om lag 0,1 % knyttet til økt forbruk av 
dyre biologiske legemidler og kreftmedisiner. Dette gir en gjennomsnittlig vekst i behandlede 
pasienter på 2,4 % pr år. 

Vekst på 2,5 % er i tråd med styringssignaler fra HSØ. I premissene fra HSØ er det signalisert en total 
vekst på minimum 2 % pr år innen somatikken i løpet av planperioden.  

 

Psykisk helsevern og tverrfaglig behandling av rusmiddelavhengige (TSB)  
For 2017 legges det opp til en vekst på 3 % i poliklinisk behandling innen Voksen Psykiatri (VOP), 
Barne- og Ungdomspsykiatri (BUP) og Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB). Noe av veksten 
forutsettes gjort ved vridning fra døgnbehandling til poliklinisk behandling. Videre jobbes det med å 
se på måter å arbeide mer effektivt på for å øke produktiviteten.   
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Prioriteringer for 2017, Psykisk helsevern og TSB 
Innen psykisk helsevern og TSB forutsettes det at arbeidet med reduksjon av ventetider fortsetter, 
bl.a. med: 

• Fokus på samhandling med kommunale tjenester 
• Endret bruk av poliklinisk kapasitet med økt prioritering av nyhenviste pasienter 
• Reduksjon i antallet langtidsopphold innen TSB med den argumentasjonen at deler av 

behandlingen kan og bør skje lokalt i samarbeid mellom døgn og poliklinikk, samt at en større 
andel av langtidsopphold skjer i regi av private avtaleparter.  
 

Arbeidet med å forebygge selvmord og overdosedødsfall og kvalitetssikre og redusere bruk av tvang 
innen psykisk helsevern fortsetter i henhold til nasjonalt pasientsikkerhetsprogram og regional plan 
for økt frivillighet. Dessuten arbeider vi med implementering av oppdrag om redusert og riktig bruk 
av medikamentell behandling. Fusjonen Lier/Blakstad er planlagt ferdigstilt ved utgangen av 2017. 
Omstillingen er omfattende og ressurskrevende både i forhold til økonomi, personellinnsats og 
pasientbehandling. Det skal skje en forbedring av kvaliteten på registrering og rapportering av 
pasientdata innen psykisk helse. 

Innen TSB skal følgende tiltak prioriteres særskilt: 

• Økt kapasitet avrusning/utredning og behandling av unge rusmisbrukere. 
• Økt kapasitet og kompetanse i behandling kombinerte rus- og psykiatrilidelser (såkalte ROP-

lidelser). 
• Særlige tiltak for å redusere lange ventetider knyttet til langtidsbehandling (innleggelse), som 

spesielt knytter seg til private institusjoner. 
• Utvikle behandlingstilbudet etter HOT § 10.2 og 10.4 (tvangsbehandling) 

 
 

Inntektsrammer 2017 – 2020  
 

 
 
Tabellen over viser endringselementer i basisfinansieringen for perioden 2017 – 2020.  

• Oppdatering av inntektsmodellen er forventet til å gi en total økning på 82 MNOK i 
planperioden.   

Foreløpig inntektsrammer MNOK 2 017 2 018 2 019 2 020

Basisramme forrige periode 5 744 5 419 5 457 5 494
Inntektsmodellelementer 104 -6 -7 -8 
Uttrekk sfa redusert pensjonskostnader -378 0 0 0
Finansiering av økt aktivitet 44 44 44 44
Ordinær basis før pensjonskompensasjon 5 515              5 457              5 494              5 530              
Pensjonskompensasjon -96 0 0 0
Korrigert basisramme 5 419              5 457              5 494              5 530              

Forskning Basis 4 4 4 4
Statlig tilskudd 3 3 3 3
Sum faste inntekter 5 427              5 465              5 502              5 538              
Endring i faste inntekter -229 38 37 36
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• Endrede pensjonsforutsetninger gir en reduksjon på 378 MNOK i 2017, og inkluderer VVHFs 
andel av forventet underfinansiering i foretaksgruppen. Ny aktuarberegning i januar 2016 
reduserer pensjonskostnader i 2016 med 367,5 MNOK.  Reduksjonen forventes å gi redusert 
basisfinansiering over revidert nasjonalbudsjett våren 2016.  Fordi rammereduksjon fordeles 
foretakene via inntektsmodell, vil VVHF trekkes om lag 10 MNOK mer enn 
premiereduksjonen.  Kompensasjon for underfinansiering av pensjonsøkning i 2015 på 96 
MNOK faller bort. Til sammen gir endret pensjonsforutsetning VVHF en netto reduksjon i 
basis på 106 MNOK. 

• Det er årlig vekst knyttet til økt pasientbehandling på 44 MNOK.  
• Faste inntekter (forskning basis og statlig tilskudd) viser flat utvikling i perioden med samme 

verdi som i budsjett 2016. 
 
 

Mål, visjon og verdigrunnlag for Vestre Viken  
Hovedmål for Vestre Viken frem mot 2025 er: 

 
 

 
 
Visjonen for VVHF er: Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, 
uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.  

Helsetjenestenes kvalitet måles i møtet med den enkelte pasient. Det er etablert tre felles, nasjonale 
verdier for helsetjenesten: Kvalitet, trygghet, respekt. 

Strategi frem mot 2025  
Strategiplan 2025 vedtatt den 21.12.2011, styresak 115/2011, gir strategiske føringer for den videre 
utviklingen av det kliniske tilbudet ved sykehusene.   

Helsetjenestene innen VVHF skal organiseres etter pasientenes behov. Aktiviteten skal dreies fra 
døgn- til dagbehandling og polikliniske tjenester der dette er hensiktsmessig for pasienter og i tråd 
med faglig god praksis. Tjenesten utvikles gjennom en samling av spesialiserte funksjoner og 
desentralisering av alminnelige tilbud. Dette vil sikre nærhet til behandlingstilbud for de vanligste 
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lidelsene og utvikling av gode lokalbaserte spesialist-helsetjenester. Sykehusene skal, i samarbeid 
med kommunene og fastlegene, organisere tilbudet for å sikre rett behandling på rett sted. 
 

Utviklingstrekk i planperioden  

Medisinskfaglig og teknologisk utvikling  
Det skjer stadig endringer av medisinske utrednings- og behandlingsmåter som følge av ny kunnskap. 
Det utvikles nye, kostbare legemidler, ikke minst innen kreftbehandling. Endrede 
behandlingsmetoder som følge av teknologisk utvikling kan medføre både forenklinger og mer 
omfattende pasientbehandling samt kreve investeringer i tung og kostbar infrastruktur (f. eks. MR, 
PET, robotteknologi, strålebehandling). Det forventes økt grad av ”skreddersydd” behandling til den 
enkelte pasient. Det forventes en økt grad av spesialisering og tverrfaglig tilnærming til pasienten. 

Utvikling innen bruk av informasjonsteknologi  
IKT- løsninger skal legge til rette for at all nødvendig informasjon er tilgjengelig ved behov der hvor 
pasienten befinner seg for å ivareta sømløse pasientforløp. Mer integrerte diagnostiserings-, 
behandlings- og pleieforløp på tvers av organisatoriske skillelinjer (statlige, kommunale og private), 
vil tvinge fram nye måter å utnytte understøttende IKT-løsninger. Gjennom det regionale 
programmet Digital fornying utvikles regionale løsninger på en rekke områder. Det fortsetter 
gjennom hele planperioden. 

Pasientenes helsetjeneste 
Det skal legges til rette for økt brukermedvirkning på system-, tjeneste og individnivå. Dette skal 
bidra til bedre tjenester og bedre ressursutnytting. Nasjonale og lokale 
pasienterfaringsundersøkelser vil bli brukt til forbedringsarbeid. I Vestre Viken deltar brukere aktivt i 
alle større omstillingsprosesser. En mer sammensatt befolkning når det gjelder kultur, etnisk 
bakgrunn og religion påvirker helsetjenestene. Den enkelte pasient skal møtes som enkeltindivid 
med egne behov og forutsetninger. Vestre Viken arbeider med en strategiplan for minoritetshelse for 
perioden.  

Arbeid med helhetlige pasientforløp (fra hjem til hjem) pågår i samarbeid med kommuner. 
Brukererfaringene er viktige innspill i arbeidet. Det har vært arbeidet med pasientforløp ved 
hoftebrudd, kronisk obstruktiv lungesykdom og risikofylt alkoholbruk. Pasientforløpsarbeid for 
pasienter med hjerneslag er startet opp.  Arbeidet videreføres I perioden. 

Samhandlingsreformen 
Som følge av samhandlingsreformen har kommunene fått et større ansvar for helsetjenesten til blant 
annet eldre og kronisk syke med sammensatte sykdomsbilder. Samhandlingsreformen har medført at 
kommunene raskere tar imot utskrivningsklare pasienter. Etablering av kommunale akuttplasser som 
skal være alternativ til innleggelse i spesialisthelsetjenesten, er blitt lovpålagt fra 2016.  Til nå har 
bruk av de opprettede sengeplassene vært relativt lavt. Det er en viktig oppgave i perioden å 
understøtte kommunenes arbeid med tilbudet, slik at det blir hensiktsmessig. Fra 2017 er det varslet 
at det kommunale øyeblikkelig hjelp-tilbudet også skal omfatte pasienter innen psykisk helsevern og 
rusbehandling. 
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Legemidler 
Finansieringsansvaret for en rekke legemidler er overført fra folketrygden til helseforetakene. 
Legemidlene finansieres dels ved rammebevilgning, dels innen ISF-systemet. Det forventes at flere 
legemidler vil bli overført framover. Det stiller krav til korrekt bruk og gode registreringsrutiner. 
Mange av legemidlene er kostbare og kan medføre økonomiske utfordringer i perioden. Den største 
kostnadsøkningen forventes å komme innen kreftlegemidler og legemidler for multippel sclerose.  

Stråleterapi 
Styret i Helse Sør-Øst har nylig vedtatt at stråleterapi skal desentraliseres i løpet av årene fremover. 
Det vil gjøre stråleterapi lettere tilgjengelig for pasientene i Vestre Viken, og styrke dette viktige 
tilbudet til kreftpasientene. Stråleterapi er etter føringer fra Helse Sør-Øst ikke lagt inn i ØLP, men 
det er lagt til rette for å etablere dette ved bygging av nytt sykehus.  

Psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Det skal skje en fortsatt styrking av de distriktspsykiatriske sentrene, slik at en større andel av 
pasienter med psykiske lidelser behandles her og færre ved innleggelse i psykiatrisk sykehusavdeling. 
De psykiatriske sykehusfunksjonene som i dag er lokalisert i Lier og Blakstad skal gradvis samles på 
Blakstad i løpet av perioden i påvente at nytt sykehus. Tilbudene innen psykisk helse og 
rusbehandling skal styrkes. 

Fremtidens rekruttering og kompetanseutvikling 
Gode systemer, forutsigbarhet og langsiktig prioritering av forskning, utdanning og 
kompetanseutvikling opp mot foretakets strategiske mål er av stor betydning for å møte 
morgendagens behov for helsetjenester. Brukere av helsetjenester er i økende grad 
kunnskapssterke, bevisst sine rettigheter og tar i økende grad ansvar for egen helse. Det stiller nye 
krav til helsearbeideren både mht evne til dialog og kommunikasjon og til å vise ydmykhet og 
respekt. 

Forskning og innovasjon 
Vestre Viken har økt sin forskningsproduksjon de siste årene. En del innovasjonsprosjekter er i 
arbeid. Det er vedtatt en forskningsstrategi for 2014-17 med fire hovedmål: 

• Forsknings- og innovasjonsaktiviteten skal øke i kvalitet og omfang 
• Forskningsaktiviteten skal føre til bedret utredning eller behandling av pasientene og skal i 

økende grad anvende det brede pasientgrunnlaget i klinikkene 
• Nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid skal tilstrebes 
• God forskningsformidling skal ha prioritet 
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Demografisk utvikling i Vestre Viken HF sitt opptaksområde 

2017 – 2036  
 

 
Kilder: Statistisk sentralbyrå 2015, Middels nasjonal vekst.  
 
Befolkningsutvikling 

 
 
Estimater fra SSB tilsier at VV får 87 949 nye innbyggere innen 2036.  Dette gir en befolkningsvekst på 
totalt 18 %.    

Befolkningsframskrivingene til 2036 fra SSB indikerer ulik befolknings- og aldersutvikling i kystnære 
områder i motsetning til innlandskommunene. Majoriteten av veksten vil skje i kystnære områder, og 
om lag halvparten av de kystnære kommuner har befolkningsvekst over 15 % i perioden.  Totalt vil de 
kystnære kommuner vil vokse med 60.000 innbyggere, tilsvarende 68,1 % av totalveksten. Flere 
innlandskommuner har lav vekst i perioden. Asker, Bærum og Drammen vil vokse med 42 000 
innbyggere, tilsvarende 47,8 % av veksten. 

Hele landet Vestre Viken
Befolkning 2017 5 283 471      487 528             
Befolkning 2036 6 187 447      575 477             
∆ 2017-2036 903 976          87 949               
∆ 2017-2036, % 17,1 % 18,0 %

Status per 31. des. 2015: 
 
Vestre Viken HF leverer sykehus- 
og spesialisthelsetjenester til 
482.668 mennesker i 26 
kommuner. 
 
78,5 % av befolkningen bor i 
kommuner med over 20.000 
innbyggere. 
 
Asker, Bærum, Drammen, 
Kongsberg, Ringerike, Nedre 
Eiker, Lier og Røyken har alle 
over 20.000 innbyggere. 
 
11 av 21 kommuner i Buskerud 
har under 5.000 innbyggere.  
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Befolkningen i VVHFs opptaksområde vil altså øke og bli eldre frem mot 2036. Veksten vil være størst 
i de mest folksomme områdene. Det vil være en økning i alle aldersgrupper mot 2036 i VVHFs 
opptaksområde. Antall personer over 60 år vil øke med 52 000.  

I plan perioden frem mot 2020 forventes befolkning i VVHFs opptaksområde å vokse med totalt 3,2 
%.  Dette er litt om lag på nivå med veksten hele regionen.  Helse Sør-Øst regionen totalt forventes å 
ha en vekst på 3,3 % i perioden 2017-2020.   

Andel av pasienter over 70 år i VVHFs opptaksområde vil øke fra 11,8 % i 2017 til 12,5 % i 2020.  
Dette gir VVHF en forholdvis større vekst enn regionen forøvrige, der andel pasienter over 70 år vil 
øke fra 11,5 % til 12,2 %.   

 

Målbildet investeringer 2017 - 2026 
Tabellen under viser investeringer knyttet til nytt sykehus i Drammen, gjennomføring for utvidelse og 
samling av DPSene, samt vedlikeholdsprogram for Ringerike, Kongsberg og Bærum sykehus.  Disse 
investeringene er forutsatt gjennomført i perioden 2017 – 2023 og for perioden 2024 – 2026. 
Tabellen under viser foretakets finansieringsplan for nevnte investeringsformål. 

 

 
Investeringene i tabellen er vist i 2015 kr og ekskl. byggelånsrenter. 
 

Utarbeidet økonomisk langtidsplan er et innspill til Helse Sør-Øst RHF. Styret i Helse Sør-Øst RHF vil 
behandle foretaksgruppens samlede økonomiske langtidsplan 2017-2020 i sitt styremøte 16.juni 
2016. Helse Sør-Øst RHF gjennomgår alle foretakenes innspill, både når det gjelder aktivitet, 
økonomisk resultat og forslag til investeringer, og foretar en samlet vurdering av hvilke prosjekter 
som vil bli prioritert i perioden 2017-2020. Dette kan medføre endringer i helseforetakets innspill. 

Investeringer
Nytt sykehus 

Brakerøya

Totalkostnad 
byggeklar tomt 
Brakerøya inkl 
infrastruktur

Ombygging og 
oppgradering 

av BRK DPS ene Sum

Investeringer 2017-2023 7 394 000 2 348 000 937 500 750 000 11 429 500
Investeringer 2024-2026 662 500 750 000 1 412 500
Sum investeringer 2017-2026 7 394 000 2 348 000 1 600 000 1 500 000 12 842 000

Tentativ finansieringsplan
Salg Drammen sykehusområde og satelitteiendommer 600 000 600 000
Salg av Blakstad 400 000 400 000
Salg av Helgerud 100 000 100 000
Salg i forbindelse med DPSene 200 000 200 000
Refusjon infrastruktur 90 000 90 000
Overskudd 2017-2022 250 000               650 000 190 000 1 090 000
Opptrappingsmidler psykiatri 60 000 60 000
Oppstarte midler hos HSØ 1 220 232 1 220 232
Sum egen finansiering 2 160 232            -                           1 150 000            450 000          3 760 232         

Investeringer som må lånefinansieres
HOD lån (70 %) 5 175 800 1 643 600 1 050 000 7 869 400
Interne lån HSØ 57 968 704 400 450 000 0 1 212 368
Låneandel total 71 %
Låneandel nytt sykehus inkl tomt 78 %
Sum lånefinansiering 5 233 768 2 348 000 450 000 1 050 000 9 081 768         

Totalfinansiering 7 394 000 2 348 000 1 600 000 1 500 000 12 842 000
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Gjennomføringstakten for investeringsformålene som styret vedtok i idefase for nytt sykehus i 
Drammen er ved denne rulleringen av ØLP konkretisert med et investeringsnivå på 11 mrd. i forkant 
av 2024 og 1,85 mrd. i perioden 2024 – 2026. Investeringsplanen som fremgår av tabellen viser 
Brakerøya alternativet. 

Den totale låneandelen på planlagte prosjekter er på om lag 71 %, hvorav HOD lån utgjør 7,9 mrd og 
regionale lån utgjør 1,2 mrd. Nytt sykehus inkl. tomt har en låneandel på 78 %, hvorav 0,762 mrd er 
likviditet som HSØ må stille til disposisjon. Investeringer i DPSene er forutsatt finansiert med HOD 
lån(1,05 mrd) og egenfinansiering(0,45 mrd). Investeringsprogrammet ved Bærum, Ringerike og 
Kongsberg sykehus er planlagt gjennomført med egenfinansiering på 1,150 mrd og regional likviditet 
på 0,450 mrd i perioden 2024 – 2026.  

Tabellene under viser resultatutvikling etter avskrivninger, og netto av driftskreditt og basisfordring 
for VVHF sitt innspill til ØLP (2017-2036). 
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Resultatutvikling 2014-2030 

 

Planlagte og oppnådde resultater for Alternativ 1, Brakerøya 

 

Av figuren over fremgår: 

• Resultatene i 2014 – 2015 har vært høyere enn forutsatt i budsjettet.  

• De siste tre års økonomiske langtidsplaner er konsistente med oppdatering av ØLP 
forutsetninger for 2017 – 2020(36). Grafen tids forskyves som følge av at ibrukstakelse av 
nytt sykehus blir senere enn forutsatt ved tidligere års rullering av ØLP. 

• Det fremgår av grafen for ØLP 2017 – 2036 at foretaket får en “hengekøye” i resultatet i året 
sykehuset tas i bruk(-160 MNOK) 

• Helseforetaket har bærekraft for investeringsprogrammet i resultatperspektivet, men det 
forutsetter godkjennelse av negative regnskapsresultater fra Helse Sør-Øst RHF 
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Netto av driftskreditt og basisfordring 2017 – 2036(Likviditet) 

  

Utvikling av driftskreditt og basisfordring i Alternativ 1, Brakerøya 

Figuren over viser foretakets netto driftskreditt og basisfordring ved Brakerøya alternativet i 
perioden frem til 2036: 

• Inngående oppstart likviditet i 2017 er -246 MNOK.  

• Nedre opptrekk i perioden -1 438 MNOK (2026) 

• Tilbake til 2017-nivå i 2033, 10 år etter at nytt sykehus er tatt i bruk, og 8 år etter at 
vedlikeholdsprogrammet BRK og oppgradering av DPS’er er forutsatt ferdigstilt i 
helseforetakets innspill til ØLP. 

• I et likviditetsperspektiv vil det investeringsprogrammet som ligger inne som foretakets 
innspill til ØLP kreve mellomfinansiering i form av driftskreditt fra Helse- Sør Øst på om lag 1 
400 MNOK. 

 

 

 
 
  

-1.438 
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Pensjonskostnader 
Det er stor usikkerhet og risiko rundt utvikling og finansiering av pensjonskostnader, samt 
forutsetninger som legges til grunn for beregning av pensjonskostnader.  Etablering av ny 
pensjonskasse og endrede forutsetninger angående levetid, rentenivå og uførhet har gitt store 
svingninger i pensjonskostnader de siste årene.  I ØLP er pensjonskostnader beregnet basert på 
aktuarberegning foretatt i januar 2016.  Aktuarberegningen i januar 2016 reduserer 
pensjonskostnader på 367,5 MNOK i forhold til beregning lagt til grunn for budsjett 2016.  Endring i 
pensjonskostnader finansieres gjennom revidert nasjonalbudsjett, mens inntektene fordeles 
regionene og helseforetakene gjennom de etablerte inntektsmodeller.  Fordeling gjennom 
inntektsmodellene gir ingen direkte kobling mot faktisk endring i pensjonskostnader for det enkelte 
helseforetak. For VVHF er pensjonskostnader i 2016 om lag 10 MNOK mer enn forventet finansiering 
over inntektsmodellen.   

I 2016 budsjett ble VVHF bevilget 96 MNOK i tilleggsfinansiering for å kompensere for 
underfinansiering av pensjon.  Denne tilleggsfinansiering er trukket tilbake i 2017 tildeling.  Totalt gir 
det en økning i underfinansiering av pensjonskostnader på 106 MNOK år.   

Vurdering ved utgangen av 2017  
Foretaket styrer mot målet om en stabil og bærekraftig økonomi. Det vil kreve videre omstilling av 
virksomheten og en ytterligere økning i produktivitet ved alle sykehusene.  Det er planlagt en 
ytterligere vridning av aktivitet fra døgn til dag- og polikliniske behandlinger for hele planperioden. 
Økt produktivitet vil også bidra til å redusere ventetider.   

Nivået for løpende investeringer økes i 2017 i tråd med resultatutvikling innenfor de begrensninger 
som er gitt i regionen. Investeringsnivået for MTU er i 2017 budsjettert med 80 MNOK. Det vil 
fortsatt være et etterslep på MTU, dette må tas over et lengre tidsforløp. Investeringsramme i 2017 
for bygg er satt til 203 MNOK, hvorav 125 MNOK er knyttet til oppgradering av sykehusene i Bærum, 
Ringerike og Kongsberg, og 78 MNOK er knyttet til oppgradering og omstilling i psykisk helse og rus.  
Det er ikke budsjettert med videre oppgradering av sykehus i Drammen.  

Det er tatt høyde for økte kostnader til kjøp av varer og tjenester hos Sykehuspartner med 25 MNOK 
i 2017, og med om lag 68,5 MNOK fra Sykehusapotekene.  Vekst i kjøp fra Sykehusapotekene er i stor 
grad knyttet til overføring av finansiering av flere medikamenter fra HELFO i 2016, og økt forbruk av 
høykostmedisiner.  

VVHF forventer å ha en kassekreditt på om lag 800 MNOK ved utgangen til 2017.  
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Vurdering ved utgangen av 2020 
Innen utgangen av 2020 vil en stabil bærekraftig økonomi være etablert, med et tilstrekkelig 
investeringsnivå ifølge dagens analyser. Som følge av samhandlingsreformen er inntekter fra 
utskrivningsklare pasienter stabile, og det forutsettes at kommunene har overtatt en større andel av 
øyeblikkelig hjelp tilbudet. Behovet for sengeplasser og antall døgnbehandlinger opprettholdes, da 
det forventes at frigjort kapasitet brukes til å møte økt behov grunnet befolkningsvekst. Vridning fra 
døgn til dag/poliklinikk er lagt til grunn for hele planperioden. Bemanning i 2020 skal være på et nivå 
som er bærekraftig og riktig dimensjonert i forhold til aktivitetsnivået i foretaket. Dette betyr i 
hovedsak at det planlegges med samme bemanningsnivå som for inneværende år (2016). 

Resultatene som er lagt til grunn for planperioden frem til 2020 krever en bedring i 
arbeidsproduktiviteten på om lag 2,5 prosent per år i hele perioden. Foretakets beregninger viser at 
dette vil gi foretaket en relativ produktivitet på 23,4 DRG-poeng pr årsverk mot dagens 21,5 innenfor 
somatikk, og 135 polikliniske konsultasjoner pr årsverk mot dagens 122 konsultasjoner pr årsverk 
innenfor psykisk helse og rus. . Dette betyr at Vestre Viken innenfor somatisk virksomhet vil ha 
høyere produktivitet enn de øvrige HF i regionen, som også er bildet i dag. 

Netto av kassekreditt og basisfordringer frem til 2020 viser en økning fra -246 MNOK i 2017 til + 349 i 
2020, en netto økning på om lag 595 MNOK. I perioden frem mot 2023 bidrar økte overskudd og et 
planlagt lavere investeringsnivå i de siste årene forut for at man tar i bruk nytt sykehus, til å redusere 
kassekreditt med om lag 500 MNOK innen utgangen av 2023. 

 

Tiltaksområder for planperioden for oppnåelse av resultatutvikling 
Hovedtiltaket i planperioden vil være å øke arbeidsproduktivitet. Dette oppnås ved å begrense 
bemanningsvekst samtidig som aktiviteten forventes å øke som følge av befolkningsvekst.  

Det andre hovedfokuset i planperioden vil være å ta ut driftsgevinster knyttet til regionalt 
investeringsprogram for IKT. Kostnadene til Sykehuspartner vil vokse med over 143 MNOK i perioden 
2017 – 2020.   

Økte avskrivningskostnader og driftskostnader hos Sykehuspartner fra digitale fornyingsprosjekter vil 
øke tjenesteprisen betydelig til Vestre Viken HF i planperioden. Krav om driftsgevinster knyttet til 
digital fornying vil bli stilt gjennom årlige budsjettprosesser.  Det henvises til eget avsnitt angående 
langtidsplan IKT og områdevise IKT-planer for en videre redegjørelse av utvikling på området. 

Utnytte kapasitet 
Det vil i planperioden være et fokus på å utnytte kapasitet på tvers av sykehusene, samt å øke 
produktivitet/effektivitet innenfor hvert sykehus.  Det er satt i gang arbeid for å øke effektivitet 
knyttet til poliklinisk aktivitet og utnyttelse av operasjonsstuene. 

Høyt forbruk private  
Vestre Viken HF er i 2015 trukket 0,7 mrd kroner i inntektsmodellen på grunn av befolkningens 
forbruk hos private tilbydere av helsetjenester som Helse Sør Øst har inngått avtale med. VVHF har 
det høyeste forbruket av private innen somatiske fag i Helse Sør-Øst og følgelig også det høyeste 
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utrekket gjennom inntektsmodellen på om lag 0,4 mrd. I tillegg til uttrekk for private betales det for 
forbruk av laboratorie- og radiologitjenester ved OUS 77 MNOK. 

Vesentlige endringer i resultatposter 2017 – 2020  

 
 

Inntekter: 
• Basisrammen: Total basisfinansiering i planperioden gir en reduksjon på ca. 179 MNOK totalt i 

forhold til budsjett 2016.  Reduksjonen er en følge av reduserte pensjonskostnader som følge av 
januar 2016 aktuaren.  Netto endring i basis, korrigert for effektene av endrede 
pensjonskostnader, gir en økning på 153,8 MNOK.  Rammeøkning er knyttet til aktivitet og 
omfordelinger via inntektsmodell.   
 

• ISF-inntekter for ”sørge-for” aktivitet øker med 10,4 % i planperioden i forhold til budsjett for 
2016.  Antall dagpasienter øker med 21,6 %, og antall refusjonsberettigede polikliniske 
konsultasjoner øker med 12,6 % i forhold til 2016 budsjett.  Antall liggedøgn viser vekst på 8 % i 
planperioden.  Lavere vekst på DRG-poeng i forhold til antall behandlede pasienter er resultatet 
av videre vridning fra døgn til dag.  Økning i totale ISF-inntekter inkluderer en økning på om lag 3 
% pr år for gjestepasientinntekter. 

 
• Inntekter knyttet til poliklinikk forutsettes økt som følge av aktivitetsøkning i perioden.  

Poliklinisk aktivitet innenfor psykisk helse og rus vokser totalt med 20 % i planperioden.  Det 
planlegges med 28 % vekst innenfor voksenpsykiatri, og om lag 12,5 % vekst innenfor både 
barne- og ungdomspsykiatri og rusbehandling.  

 
• Inntekter knyttet til H-reseptmedisiner er beregnet med samme vekst som Sykehusapotekene 

har stipulert for refusjonsberettigede medikamenter.  Dette for å sikre symmetri mellom 
kostnadsøkning og inntektsvekst på området.   

 
• Raskere Tilbake forutsettes å fortsette på dagens nivå. 
 

2016 2017 2018 2019 2020
Endring 

2016B-2020
 

Basisramme (inkl. KBF) 5 749 5 458 5 496 5 533 5 569 -179 -3,1 %

Aktivitetsbaserte inntekter 2 657 2 733 2 805 2 869 2 929 272 10,3 %

Øvrige inntekter 503 533 468 468 468 -35 -6,9 %

SUM inntekter 8 908 8 724 8 770 8 870 8 966 58 0,7 %

Varekost 1 078 1 156 1 222 1 264 1 333 255 23,7 %

Kjøp av tjenester 585 582 578 575 572 -13 -2,2 %

Lønn & innleie 5 929 5 582 5 603 5 624 5 643 -286 -4,8 %

Avskrivninger 248 243 246 251 265 17 6,8 %

Andre driftskostnader 905 891 886 874 854 -51 -5,6 %

Finans 14 5 4 2 -1 -15 -104,4 %

SUM kostnader 8 758 8 459 8 540 8 590 8 666 -92 -1,1 %

Resultat 150 265 230 280 300 150 100,0 %

Herav gevinst ved salg 0 65 0 0 0 0
Resultat fra ordinær drift 150 200 230 280 300 150 MNOK

% resultat fra ordinær drift 1,7 % 2,3 % 2,6 % 3,2 % 3,3 % 1,7 % poeng
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• Inntekter i-fm utskrivningsklare pasienter er på et stabilt nivå i hele perioden.   Etter merkbar 
reduksjon de første årene etter innføring, har nivået på utskrivningsklare pasienter vært relativt 
stabilt, og de fleste opphold er nå på ett døgn.   

 
• Det er budsjettert med gevinst fra salg av anleggsmidler i planperioden på til sammen 65 MNOK 

knyttet til salg av eiendom.  

Kostnader:  
• Det er lagt inn en reduksjon på kjøp av helsetjenester i perioden på ca. 2,2 % som følge av mål 

om å øke egendekningen innenfor laboratorium.  VVHF har et mål om å ta tilbake en del 
laboratorieundersøkelser som i dag bestilles fra OUS etter modernisering, oppgradering og 
automatisering av flere prosedyrer ved egne laboratorier. Det er budsjettert med en reduksjon i 
kjøp av laboratorieundersøkelser med 5 MNOK pr år i perioden 2017-2021 (totalt 20 MNOK).  
 

• Pensjonskostnader er beregnet som 23,8 % av fastlønn, basert på ny aktuarberegning i januar 
2016.   

 
• Varekostnader øker i tråd med aktivitetsvekst og med en fast kostnad pr DRG.  I tillegg er 

varekostnader økt for å ta høyde for kostnadsutvikling fra Sykehusapotekene knyttet til H-
resepter og kreftmedisiner. 

 
• Andre driftskostnader øker som resultat av økte IKT-kostnader fra Sykehuspartner, dog redusert 

for forventet besparelser (gevinst realisering) som følge av moderniseringsprogrammet innenfor 
IKT som vil være ferdig implementert for VVHF i løpet av planperioden.  Når slike driftsgevinster 
realiseres, vil kostnadsreduksjoner også få effekt på lønnsområdet.  For å unngå at disse 
gevinstene blandes sammen med økning i arbeidsproduktivitet, er de tatt i sin helhet under 
andre driftskostnader.  Nødvendig omstillingsbehov for å oppnå resultatkrav ut over 
gevinstrealisering som følge av forbedret arbeidsproduktivitet tas også her.   

 
• Lønn og årsverk holdes rimelig konstant i perioden, med en vekst på om lag 20 MNOK pr år i 

planperioden. Det er et generelt krav til arbeidsproduktivitetsøkning på gjennomsnittlig 2,2 % pr 
år for somatikk og 2,5 % innenfor psykisk helse og rus i planperioden.  Totale lønnskostnader og 
årsverksutvikling per tjenesteområde er avstemt i tråd med dette kravet.  

 
• Finansområdet forbedres gjennom hele perioden som følge av planlagte nedbetaling av gjeld og 

lavt rentenivå.  
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”Den gylne regel” 
Det er et overordnet krav til Helse Sør-Øst om større vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen 
somatikk. Oppfølging og måling av veksten skal foretas innen aktivitet, bemanning, ventetider og 
kostnader.  

 
 
Målt mot budsjett 2016 er aktivitetsveksten innen psykisk helse og rus og somatikk likt.  Det er 
imidlertid større vekst innenfor psykisk helse og rus om man ser på utvikling i perioden 2015 til 2020.   

I planperioden er det 2,0 % vekst i årsverk knyttet til psykisk helse, mens somatikk har en vekst på 
kun 1,3 %.  Det er også større kostnadsvekst innenfor psykisk helse enn somatikk.   

 

Resultatkrav og disponering av likviditet i planperioden 2017 – 2020 

 
 
Tabellen viser at tilgjengelig likviditet i planperioden til investeringer og reduksjon i kortsiktig gjeld på 
1961 MNOK.  

Bruk av midler fra overskudd er forskjøvet i forhold til resultatet.  Midler som er resultatet av 
driftsoverskudd kan først brukes når det er overveiende sannsynlig at resultatkravet oppnås.  Det er 
lagt til grunn i økonomisk langtidsplan at investeringsmidler som kommer fra overskudd brukes først i 
etterfølgende år.  

 

2015 2016 B 2020
% endring 2016-

2020
% endring 
2015-2020

Aktivitet somatikk - polikliniske 
konsultasjoner

349 551 358 921 403 969 12,6 % 15,6 %

Aktivitet PHR - polikliniske konsultasjoner 229 678 249 110 280 375 12,6 % 22,1 %

Årsverk somatikk 4 726 4 683 4 744 1,3 % 0,4 %
Årsverk PHR

2 031
2 036 2 076 2,0 % 2,2 %

Kostnader somatikk 4 511 735 4 630 652 4 624 053 -0,1 % 2,5 %

Kostnader PHR 1 587 454 1 623 091 1 646 265 1,4 % 3,7 %

Finansiering 2017 2018 2019 2020 Total
Ordinære tilskudd 110 500 110 500 110 500 110 500 442 000
Særskilt tilskudd 12 000 0 0 0 12 000
Lånefinansiering DPS 0 87 500 87 500 87 500 262 500
Opptrappingsmidler psykiatri 25 000 0 35 000 0 60 000
Salg av bygg 100 000 0 0 0 100 000
Overskudd fra drift (fra året før) 150 000 264 744 230 000 280 000 924 744
Finansiell leasing 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000
Årets friske midler til investering 437 500 502 744 503 000 518 000 1 961 244
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Behov for investeringer i planperioden   
Kartleggingen gjennomført i forbindelse med ØLP 2016-2036 viser at det er innmeldt behov for 
investeringer i størrelsesorden ca. 6 mrd. kroner for hele perioden (eks. nytt sykehus). I planperioden 
2017 til 2020 er det et innmeldt behov for investeringer om lag 2,5 mrd kroner.  

Gjennom planperioden er det lagt opp til at det investeres for 1,65 mrd. Dette inkluderer ordinære 
investeringer på 794 MNOK, oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus med 500 
MNOK. Investeringer innenfor psykiatrien er i planperioden planlagt med 359 MNOK. MTU 
investeringer er planlagt med 320 MNOK i planperioden. I tillegg er det planlagt finansiell leasing 
med 40 MNOK i året, totalt 160 MNOK i planperioden. Behandlingshjelpemidler og øvrig grunnutstyr 
er planlagt med 178 MNOK. Om lag 300 MNOK disponeres ikke i planperioden og vil inngå i 
finansieringsplanen av nytt sykehus i Drammen. 

 
Investeringene for planperioden er foreslått som følger: 

 
 

Medisinsk teknisk utstyr  
En viktig forutsetning for riktig og effektiv medisinsk utredning og god pasientbehandling er 
medisinsk teknisk utstyr med høy kvalitet, tidsmessig teknologi og tilstrekkelig kapasitet.  

Deler av det medisinsk tekniske utstyret i Vestre Viken HF er av en slik alder og standard at det kan 
gå ut over kvalitet, kapasitet og effektivitet i pasientbehandlingen. Økende alder på utstyret fører til 
hyppigere driftsstans og økte kostnader til drift og vedlikehold. Dette skjer samtidig med at kortere 
liggetid og mer utstrakt bruk av dagbehandling og poliklinisk behandling setter økte krav til oppetid 
og stabil drift. 

I Vestre Viken HF er det registrert ca. 8300 utstyrsenheter til en verdi av 850 MNOK. Ca. 70 % av 
verdien relaterer seg til MTU med en anskaffelseskostnad på over 100.000 per enhet. Dette 
representerer samtidig en mindre del av utstyrsvolumet. De resterende 30 % relaterer seg til 
”mengdeutstyr” som for eksempel narkoseapparater, respiratorer, øretermometere, 
infusjonspumper, utstyr til kikkhullskirurgi etc. 

Målet er å nærme seg COCIR standard (The European Coordination Committee of the Radiological, 
Electromedical and Healthcare IT Industry) i løpet av 4 års perioden og redusere snittalderen på 

Investeringsrammer 2017 2018 2019 2020 Sum
Omstillingsprosjekter 68 21 0 0 89
DPS 10 10 125 125 270
BRK 125 125 125 125 500
MTU 80 80 80 80 320
Øvrige investeringer 52 52 48 26 178
Finansiell leasing 40 40 40 40 160
Sum 375 328 418 396 1517
IKT 14 14 14 14 56
Egenkapital innskudd 20 20 20 20 80
Sum 34 34 34 34 136
Totale investeringer pr år 409 362 452 430 1653
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utstyrsparken fra 8,7 år til ca. 7 år. En snittalder på opp mot 10 år tilsvarer en MTU utstyrspark som 
er tett opp mot økonomisk avskrevet og teknisk / teknologisk utdatert. 

For å oppnå en gjennomsnittsalder på 7 år som er en akseptabel snittalder må det investeres i 
størrelsesorden 80-120 MNOK per år i planperioden. 

 

Alder og levetid på medisinskteknisk utstyr 
I beskrivelsen av dagens situasjon er begrepet økonomisk levetid brukt slik det daværende Sosial- og 
helsedepartementet definerte dette i 2001 (SHD-grupper):  

 

Kategori Normallevetid i år 
fra – til 

Gjennomsnittlig 
levetid (år) 

Analyse- og laboratorieutstyr 7-11 9 
Overvåkningsanlegg 7-10 8 
Radiologisk utstyr 8-12 10 
Scopiutstyr (fleksibelt) 3-5 4 
Stråleterapiutstyr 10-15 12 
Ultralyd (billeddannede) 6-9 7 
Annet MTU 5-20 11 
MTU-park 3 – 20 10 

Den økonomiske levetiden er en annen enn den vi ser når klinikkene melder sine utstyrsbehov. 
Faktisk levetid for medisinsk teknisk utstyr er avhengig av når utstyret blir teknisk eller teknologisk / 
medisinsk utdatert. Utstyr er teknisk utdatert når det ikke lengre finnes deler å få kjøpt. Medisinsk 
utdatert vil si at det er kommet nytt utstyr på markedet som er vesentlig bedre enn det eksisterende 
eller at det gamle utstyret ikke lenger gir faglig tilfredsstillende kvalitet. 

 

Økonomisk levetid 
 
Aldersfordeling på utstyret  

Ca. en tredjedel av utstyrsenhetene er eldre enn planlagt økonomisk levetid. Denne delen av utstyret 
har en samlet anskaffelseskostnad på ca 290 MNOK. Den europeiske standarden COCIR anbefaler at 
60 % av MTU-parken ikke skal overskride fem år, deretter skal maksimum 30 % være mellom 5 og 10 
år og ikke mer enn 10 % skal overskride 10 år. I Vestre Viken HF er alderssammensetningen blant 
sykehusenes MTU parker som følger. 
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Aldersfordeling MTU park COCIR (internasjonal standard) vs VVHF
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Investeringsbehov MTU i planperioden 
Vestre Viken HF har en investeringskrevende struktur der opprettholdelse av nødvendig beredskap 
alene forutsetter betydelige årlige investeringer. Per 31.12.2015 er det et udekket 
investeringsetterslep på ca. 400 MNOK.  Det å opprettholde den gjennomsnittlige utstyrsalder på 
dagens nivå, som er vesentlig høyere enn anbefalte normer, innebærer et årlig investeringsbehov på 
ca. 100 MNOK i fireårsperioden 2017-2020. For å bringe utstyrsparkens alder ned til et akseptabelt 
aldersnivå og gi rom for moderne teknologi, må beløpet økes og holdes på et høyere nivå over tid. 

 

For å bringe utstyrets alder ned på et nivå slik COCIR anbefaler kreves det investeringer på anslagsvis 
130 – 150 MNOK pr år i en fireårsperiode. Dette vil gi rom for nødvendige utskiftninger av MR, CT, 
nukleær og røntgen apparatur. Disse utskiftninger vil være påkrevet i perioden grunnet utstyrets 
nåværende alder.  

Vestre Viken HF har i 2016 og 2017 en ramme for MTU investeringer på hhv 45 og 80 MNOK per år. 
Det er for hele planperioden 2017 – 2020 planlagt med et investeringsnivå på 320 MNOK. Det er 
vanskelig å finne rom til ytterligere investeringer knyttet til MTU all den tid vi har store 
byggeprosjekter som må gjennomføres. 

 

Behandlingshjelpemidler 
I Vestre Viken HF BHM (Behandlingshjelpemidler) er det registrert ca.17.000 aktive utstyrsenheter til 
en akkumulert anskaffelseskostnad på ca. 143 MNOK.  

BHM Vestre Viken har doblet antall pasienter og ansatte de siste fire årene. Hovedårsaken til dette er 
OUS-prosessen og overføringen av befolkningen i Asker og Bærum fra og med 2011. BHM fikk i tillegg 
tilført ytterligere to kommuner fra 2012, Sande og Svelvik i Vestfold. Det antas at opptaksområdet til 
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Vestre Viken ikke skal ekspandere ytterligere i årene fremover, og det tas derfor ikke med ytterligere 
geografisk vekst i planen. 

Driften ved BHM må sees i sammenheng med sykdomsutviklingen i befolkningen generelt. Fra 2000 
til 2050 vil andelen eldre over 60 år i befolkningen mer enn fordobles fra 10 % til 21%, mens den 
tilsvarende økningen fra 1950 til 2000 var fra 8 % til 10 %. Ulike utviklingsmodeller spriker noe i sine 
antagelser om hvordan fremtiden vil bli, men de er samtidig enige om at andelen 
helsetjenestemottagere blir sterkt økende i årene fremover, som følge av ”eldrebølgen”. 

Det som i nær fremtid kan spille inn på driften av BHM er samhandlingsreformen. HOD har lagt 
føringer om at foretakene skal dekke utstyr og forbruksmateriell til pasienter som bor i kommunale 
institusjoner, på lik linje med hjemmeboende pasienter. Dette kan bety en økning i kostnader i 
planperioden.  

Økningen har ikke vært så stor de to siste årene. Men utviklingen følges nøye fra avdelingens side.  I 
langtidsplanen er det lagt inn behandlingshjelpemidler i størrelsesorden 15 MNOK pr år i 
planperioden. 

DPS plan Vestre Viken 
I utviklingsplanen for VVHF er det forutsatt at DPSene i framtiden skal ivareta en større del av 
akuttfunksjonene for psykisk helse og rus. Det er lagt til grunn et investeringsbehov for DPSene med 
270 MNOK i planperioden, men det er for hele ØLP-perioden lagt inn en total investering på 1,5 
MRD. Det må arbeides videre med å detaljere denne planen.  

Flytting fra Lier Sykehus til Blakstad Sykehus 
Bygningsmassen på Lier er solgt. Det som er av DPS aktivitet på Lier flyttes til Torsberg sammen med 
øvrig døgnbehandling innen Drammen DPS. Resterende aktivitet på Lier flyttes trinnvis til Blakstad. 
Det investeres opp mot Mnok 85 i 2016 og 2017 for å ha nok bygningsmessig kapasitet på Blakstad. 
Dette inkluderer både ombygging av eksisterende bygg samt etablering av midlertidige bygg. For å 
gjennomføre dette er det laget en detaljert fremdriftsplan som ivaretar de omrokeringer som må til 
for å realisere planen. Tidsperspektivet for tømming av Lier Sykehus er 2014-2018. Målet er at 
nødvendige byggearbeider er gjennomført i løpet av 2017.  

Investeringer i sykehusbygg for Bærum, Ringerike, Kongsberg 
Det er i sak 54/2014, Investeringer i sykehusbygg for Bærum, Ringerike, Kongsberg samt 
distriktspsykiatriske sentre, redegjort for behovet for investeringer i sykehusene. Det er betydelig 
etterslep på vedlikehold og oppgradering, og det er behov for å tilpasse byggene til moderne 
sykehusdrift. Idefaserapport «oppgradering og utvikling av sykehusene på Bærum, Ringerike og 
Kongsberg» legges frem for styret til behandling våren 2016. I ØLP er det innarbeidet en total ramme 
for prosjektet på 1,6 mrd. kroner. Dette vil bli planlagt brukt over en 10 års periode.  

Det er i perioden 2017 – 2020 inntatt 500 MNOK til dette formålet. Prosjektene skal være ferdigstilt 
innen utgangen av 2026. 
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Drammen sykehus  
I forbindelse med ØLP 2013-2027 ble det spilt inn behov for en oppgradering av Drammen Sykehus 
med til sammen 400 MNOK. Det ble utarbeidet egen søknad til HSØ hvor behovene ble skissert og 
forespørsel om konkrete midler for 2013. HSØ bevilget i 2013 og 2014 henholdsvis 87 og 100 MNOK 
til dette formålet. Det er også benyttet egne midler til oppgraderingen og totalt sett er det ved 
utgangen av 2015 benyttet 280 MNOK til dette. 

Vedlikeholdsprosjektene ved Drammen sykehus vil ferdigstilles i løpet av 2016, og det er ikke 
inkluderte ytterligere investeringer ved Drammen sykehus ved denne rulleringen av ØLP.  

AMK/Ambulanser 
Ambulansetjenesten i Vestre Viken har i dag en samlet bilpark på 35 ambulanser, hvorav 8 av disse 
fungerer som reservebiler ved driftsstans, skader eller annet vedlikehold av den operative flåten som 
inngår i ordinær daglig drift. Med dagens antall kjørte kilometer per ambulanse erfares det at 
ambulanser som kjører over fabrikkgaranti medfører hyppige driftsstans og store utgifter til 
vedlikehold sett opp mot ambulanser som er innenfor servicegaranti. 

Basert på en estimert kilometerutvikling per ambulanse med vekst på antall kjørte kilometer med 4 
% hvert år er det behov for utskiftning av i snitt 6 ambulanser per år i perioden 2017 til 2020. Dette 
er skissert i en egen flåteplan. Ambulanser forutsettes i ØLP finansiert via finansiell leasing. 

IKT 
Investeringer i IKT foregår i all hovedsak gjennom Sykehuspartner. Mange av prosjektene finansieres 
regionalt og det er da ikke behov for finansiering av disse prosjektene direkte fra våre 
investeringsrammer. Det er allikevel behov for noen investeringsmidler til lokale prosjekter, og til 
mottaksprosjektene til de regionale løsningene. Investeringsmidler lokalt må finansieres over den 
lokale investeringsrammen. Det er reservert 14 MNOK årlig til lokale IKT prosjekter, totalt 52 MNOK i 
planperioden. 

Oppsummering investeringer 
Et investeringsnivå på 1,65 mrd kroner i planperioden øker verdien på realkapitalen i planperioden 
med 500 MNOK i forhold til dagens nivå.  Dette bryter trenden fra de siste årene ved at netto 
investeringer er høyere enn kapitalslitet.  
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Aktivitetsforutsetninger Somatikk 2017 – 2020 

 
 
Utviklingen de senere årene viser svakere vekst i døgnbehandling, og en betydelig økning i antallet 
polikliniske konsultasjoner og dagkirurgi. Dette er i samsvar med sentrale føringer og mål. 

For perioden 2017 – 2020 legges det opp til en vekst i antall DRG-poeng knyttet til ”sørge- for”- 
ansvaret på 10,4 %, gjennomsnittlig 2,5 % per år.   Det er størst vekst innenfor dag- og polikliniske 
behandlinger.   

Som nevnt i kapittel 2, er det en større vekst i antall behandlede pasienter enn hva som måles i DRG-
poeng. Årsaken til dette er en dreining i behandlingsaktiviteten fra døgn- til dag- og poliklinisk 
behandling.  Antall pasienter behandles vil vokse med om lag 10,4 % i perioden frem til og med 2020. 

 

 
 
Det forventes også økt antall DRG-poeng i forbindelse med dyre biologiske legemidler og 
kreftmedisiner i perioden. Vekst i refusjoner er basert på forutsetninger fra Sykehusapotekene.  
Refusjonsvekst følger kostnadsvekst i perioden for refusjonsberettigede medikamenter, og sikre 
symmetri mellom kostnadsutvikling og refusjoner.   

 

Budsjett Vekst %
  "Sørge for" 2016 2017 2018 2019 2020 2017-2020 vekst
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling  66 594  67 912  69 534  70 918  71 947  5 353 8,0 %
Antall oppholdsdager   32 647  34 279  35 993  37 793  39 683  7 036 21,6 %
Antall inntektsgivende poilikliniske konsultasjoner  357 122  367 836  378 871  390 237  401 944  44 822 12,6 %
Sum antall pasienter "sørge for" ansvar 458 379 472 044 486 416 500 966 515 594 57 215 12,5 %
Økning 13 665 14 372 14 550 14 628
% økning 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2,9 %

Antall DRG-poeng 
Døgn behandling 76 592 78 676 80 546 82 138 83 320  6 728 8,8 %
Dag behandling 7 216 7 516 7 892 8 286 8 701  1 484 20,6 %

Polikliniske behandling 16 318 16 901 17 408 17 931 18 469  2 150 13,2 %
SUM DRG-poeng "sørge for" ansvar 100 126 103 093 105 846 108 355 110 489 10 363 10,4 %
Økning 2 967 2 753 2 509 2 135
% økning 3,0 % 2,7 % 2,4 % 2,0 %

Budsjett Vekst %
2016 2017 2018 2019 2020 2017-2020 vekst

4 984 5 125 5 362 5 430 5 682 698 14,0 %

% økning 2,8 % 4,6 % 1,3 % 4,6 %

DRG-refusjon biologisk legemidler og 
kreftmedisiner
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Aktivitetsforutsetninger Psykisk helsevern og rus området 

2017 – 2020  

 
 
Utviklingen de senere årene viser en økning i aktivitet, og spesielt en betydelig økning i antallet 
polikliniske konsultasjoner og en vridning fra døgn- til poliklinisk behandling. Dette er i samsvar med 
sentrale føringer og mål. 

  

Budsjett
2016 2017 2018 2019 2020

Vekst
plan-

period % vekst

Psykisk helsevern for voksne  (VOP)
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (VOP) 3 480         3 445       3 411       3 411       3 411       -69              -2,0 %

Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) 84 000        83 160     82 328     82 328     82 328     -1 672         -2,0 %

Antall polikliniske konsultasjoner (VOP + privat) 128 910      132 777    136 760    140 863    145 089    16 179        12,6 %

Psykisk helsevern for barn og unge (BUP)
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (BUP) 125            124          123          123          123          -2                 -1,6 %

Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) 4 050         4 010       3 970       3 970       3 970       -80              -2,0 %

Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) 92 000        94 760     97 603     100 531    103 547    11 547        12,6 %

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB)
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (TSB) 530            525          520          520          520          -10              -1,9 %

Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) 17 200        17 028     16 858     16 858     16 858     -342            -2,0 %
Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) 28 200        29 046     29 917     30 815     31 739     3 539          12,5 %
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Samhandlingsreformen 
Samhandlingsreformen innebærer at en større del av helse- og omsorgstjenestene skal ytes av 
kommunene, i tillegg til en vridning fra kurativ til forebyggende behandling. De finansielle 
virkemidlene som ble introdusert i 2012 har ført til at utskrivningsklare pasienter i sykehus er 
redusert. Fra 2016 er kommunale øyeblikkelig hjelp plasser lovpålagt og midlene er overført 
kommunenes rammer. 

Helse- og omsorgsdepartementet har varslet en mulig betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i 
psykisk helse og rus. Det er ikke klart hvordan denne ordningen blir utformet, og det vil gjelde en 
betydelig lavere andel pasienter og liggedøgn. Et forslag om kommunale øyeblikkelig hjelp plasser for 
psykisk helse og rus fra 2017 er på høring. Forslaget innebærer ikke at dette er en overføring av 
oppgaver, og vil således ikke få økonomiske konsekvenser for helseforetaket. 

Færre utskrivningsklare pasienter, kombinert med en dreining fra døgnbehandling til dag- og 
poliklinisk behandling betyr et redusert behov for døgnsenger på sykehusene.  

I nasjonal Helse og omsorgsplan legges det til grunn at 10 % av innleggelsene i 
spesialisthelsetjenesten skal kunne tas hånd om av kommunene. Dette vil i utgangspunkt innebære 
en tilsvarende reduksjon i sengetallet ved sykehusene.  Reduksjonen i pasientdøgn som følge av 
etablering av kommunale akutte døgnplasser forventes kompensert med økt befolkning i perioden, 
og arbeid med å redusere ventelister.  Det medregnes derfor noe vekst i døgnpasienter i ØLP 
perioden, dog på et betydelig lavere nivå enn aktivitetsvekst forøvrig.  Hovedtrekk i ØLP viser en 
videre vridning fra døgn til dag. 

Alle kommunene i Vestre Vikens opptaksområde har styrket både hjemmebaserte tjenester og 
heldøgnsomsorg for å styrke behandlingstilbudet før, i stedet for og etter sykehusoppholdet. Det er 
grunn til å regne med at det vil påvirke aktiviteten på sykehuset og stille krav til omlegging slik 
samhandlingsreformen forutsetter. Den største usikkerheten er knyttet til effekten av forebyggende 
tiltak og rehabiliteringstilbudet i kommunene. 

 

Utskrivningsklare pasienter  
Antall utskrivningsklare pasienter i sykehus ble betydelig redusert i perioden 2012 til 2013 ved 
innføring av kommunal betalingsplikt. Det er forventet at nivået på antall utskrivningsklare pasienter 
vil holde seg på dagens lave nivå. De fleste oppholdene knytter seg til ett døgn. Antall 
utskrivningsklare pasienter varier noen i løpet av året, og det kan forekomme variasjoner knyttet til 
og lokale forhold i enkelt kommuner.  I økonomisk langtidsplan holdes inntekter fra utskrivningsklare 
pasienter på et stabilt nivå i planperioden.  
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Langtids- og områdevis IKT-planer  
Områdeplanen 2016-2020 for IKT viser hvordan IKT-området skal utvikles de neste årene. 
Områdeplanen er forankret i det regionale foretakets IKT-strategi og handlingsplan sist behandlet i 
styret i Helse Sør-Øst 17. desember 2015.  

Spesialisthelsetjenesten og sykehusene er blitt høyteknologiske virksomheter hvor informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi (IKT) er blitt kritiske verktøy i pasientbehandlingen. IKT’s rolle er å sikre at 
rett informasjon er tilgjengelig til rett tid, til rett person.  

Dagens pasientforløp består i økende grad av helsetjenester fra flere virksomheter som til sammen 
dekker pasientens behov for behandling og pleie. IKT må derfor understøtte samhandling mellom alle 
aktørene i pasientforløpet og sikre pasienters og pårørendes økende forventninger til at informasjon 
er tilgjengelig i digitale kanaler.   

I planperioden vil det fortsatt være et forsterket fokus på økonomi, kompetanse og ressursbehov. 
Totale IKT investeringer vil øke i årene fremover etter økt satsing på IKT regionalt. Regionale 
prosjekter står for 100,5 MNOK i planperioden. Regjeringens digitaliseringsprogram, herav Helse Sør–
Øst program Digital fornying, vil fortsette innfasing i Vestre Viken i år og videre inn i planperioden.  

 

 
 
Det regionale helseforetaket vil være premissgiver for de fleste prosjekter som skal gjennomføres i 
planperioden. Endringer i gjennomføringsplanen for Digital fornying vil kunne gi Vestre Viken større 
skifter i driftskostnadene fra et år til ett annet.  

Felles regionale løsninger skal gi økt pasientsikkerhet, økt kvalitet, effektivitet og bedre samhandling. 
I planperioden vil flere løsninger innfases i Vestre Viken. Dette er blant annet løsninger som 
kjernejournal, fellesregional EPJ og gjennomgående kurve, samhandlingsløsninger og felles 
laboratoriesystem. Innen virksomhetsstyring kommer felles ERP løsning. Infrastrukturmodernisering 
vil blant annet levere standard grensesnitt for integrasjoner og en moderne, fleksibel og mobil 
teknisk plattform. Det er tre regionale programmer, regional klinisk løsning, 
infrastrukturmodernisering og virksomhetsstyring, som vil pågå hele planperioden for å koordinere 
og styre alle leveranser for regionen. 

 
  

2016 B 2017 2018 2019 2020
Kostnader Sykehuspartner IKT totalt 374 536 399 602 425 023 456 851 517 941
Økning - ordinær IKT 25 066 25 421 31 828 61 090
Prosent økning totalt 6,7 % 6,4 % 7,5 % 13,4 %
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Vurdering  
Vestre Viken har hatt en god utvikling i resultater og investeringsnivå de senere år. Denne utviklingen 
videreføres i økonomisk langtidsplan for 2017 – 2020.  Økonomisk langtidsplan er et viktig dokument 
for å peke ut retningen videre og da særlig for budsjettprosessen for 2017, hvor det legges opp til et 
resultat på 200 MNOK ekskl. salgsgevinster. Planlagt resultatutvikling de kommende årene følger opp 
ambisjonene som har vært foretakets mål bilde ved tidligere års rulleringer av økonomisk 
langtidsplan. 

Dersom planlagt resultatutvikling som beskrevet i saken ikke realiseres, vil dette medføre en redusert 
evne til å modernisere sykehusdriften, herunder erstatte kritisk utstyr som er avgjørende for å 
opprettholde den kvalitet som er nødvendig for pasientbehandlingen. Reinvesteringsevne er også 
viktig for å opprettholde dagens kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet og forbedre denne 
ytterligere i planperioden. 

Resultatforbedringer kommende år er også en forutsetning for bærekraften for nytt sykehus i 
Drammen, investeringsprogram BRK og DPS’er. Målet er at foretaket klarer å omstille driften slik at 
dreiningen fra drift til kapital gjennomføres med et resultatoverskudd på 4 % av totale driftsinntekter 
i 2023. I ØLP perioden 2017 – 2020 skal det investeres 0,5 MRD ved Bærum, Ringerike og Kongsberg 
sykehus. Dette har første prioritet i kommende 4-årsperiode. Selv om foretaket klarer å gjennomføre 
en fortsatt bedring av overskuddet i planperioden vil det være Helse Sør-Øst som må godkjenne 
foretakets finansieringsplan. 

Det vises spesielt her til styret i Helse Sør-Øst RHF sitt vedtak i sak 018-2016:  

“Helseforetakene skal bidra med egenfinansiering, herunder likviditet fra egne positive resultater, ved 
finansiering av regionalt prioriterte investeringsprosjekter i eget helseforetak. Forutsetning om 
egenfinansiering av investeringsprosjekter i økonomisk langtidsplan skal avstemmes med Helse Sør-
Øst RHF. Endelig finansieringsløsning fastsettes av styret i Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med den 
enkelte investeringsbeslutning.”  

En eventuell ekstern lånesøknad vil også kreve godkjenning av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Administrerende direktør vil foreslå for styret at vedlikehold vil ha prioritet fremfor nye bygg ved 
denne rulleringen av økonomisk langtidsplan.   

Bærekraftanalyser som er gjennomført viser at foretaket vil klare å bære økte renter og avdrag med 
den resultatutvikling det er lagt opp til i planperioden.  De økonomiske analysene viser også at 
foretaket får en “hengekøye” i resultatet det året nytt sykehus tas i bruk. Et resultatunderskudd 
første driftsår vil kreve godkjenning av Helse Sør-Øst. Det er derfor nødvendig med en god og tett 
dialog med eier om de rammebetingelser som foretaket kan forvente fremover og ved innfasingen av 
nytt sykehus i Drammen. Det er i saken vist at det vil være behov for regional mellomfinansiering i 
perioden 2023 – 2026, knyttet til finansiering av nytt sykehus i Drammen, BRK og DPS’er. Regional 
mellomfinansiering må godkjennes av HSØ. 

Krav til omstilling gjennom økt aktivitet og forbedret produktivitet er ambisiøs også i kommende år.  
Klinikkene har i prosessen til ØLP 2017 – 2020 ytret bekymring knyttet til stadig behov for 
effektivisering og aktivitetsøkning, etter flere år på rad med sterk vekst.  Vestre Viken er et av det 
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mest effektive somatiske foretak i Norge i dag, og det spørres om hvor stor foretakets evne til å bli 
ennå mer effektiv er.   

Samtidig er det er enighet om behov for å øke investeringsnivå.  Vedlikeholdsprogrammet for 
Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus er nødvendig for å sikre fortsatt god kvalitet i 
pasientbehandlingen og effektiv drift.  Investeringer finansieres gjennom opparbeidede overskudd.  
En reduksjon i overskuddskrav vil redusere investeringsnivået tilsvarende.   

Regjeringen har satt spesielt fokus på økt satsning på psykisk helse og rus i forhold til somatikk. Som 
konsekvens settes det større krav til aktivitetsvekst og produktivitetsøkning til psykiske helse og rus 
enn somatikken i forslag til økonomisk langtidsplan. Klinikk for psykisk helse og rus er bekymret for 
de høye mål som settes, og signaliserer behov for økte midler for å møte kravene til aktivitetsvekst.  
Dette er et område som må drøftes i forbindelse med behandling av budsjett til høsten, når 
satsningsområder for kommende budsjettår vurderes. 

Administrerende direktør anbefaler å opprettholde både investeringsnivå og resultatkrav som er vist 
i saksfremlegget, og som har ligget til grunn også ved de to forutgående ØLP rulleringene i foretaket.   

Konklusjon  
Styret ble orientert om ØLP prosessen og tidsplan i styremøte den 14.mars 2016.   

Administrerende direktør anbefaler at økonomisk langtidsplan 2017-2020 legges til grunn for det 
videre arbeidet med budsjett for 2017. Styret vil bli holdt løpende orientert om eventuelle endrede 
forutsetninger knyttet til rammebetingelser høsten 2016. 
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