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Mål og budsjett 2017 
 
Sammendrag: 
Budsjett for 2017 legger opp til et økonomisk resultat på -264 mill. kroner. Underskuddet er 
knyttet til økte avskrivningskostnader og rentekostnader. Det er lagt opp til en vekst i aktivitet 
innen alle områder. 
  

Forslag til vedtak:  
 

1. Styret vedtar følgende mål for 2017: 
a. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 
b. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 
c. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.  
d. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med 

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

 
2. Styret vedtar budsjett for 2017 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk 

resultat på -264 mill. kroner. 
 

3. Styret legger til grunn at budsjettet er i tråd med nasjonale føringer og at overordnede 
prioriteringer fra Helse Sør-Øst RHF er ivaretatt. 

 
 
 
Sarpsborg, den 06.12.2016 
 
 
 
Just Ebbesen 
Administrerende direktør 
 
 
 
  
 



  

Sykehuset Østfold   

Styremøte 12. desember 2016 Side 2 av 9 

Styresak nr.: 71-16  

 
 

1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
 
Budsjettet for 2017 legger opp til et økonomisk resultat på -264 mill. kroner. Underskuddet er 
knyttet til økte avskrivningskostnader og rentekostnader. Det er lagt opp til en vekst i aktivitet i 
alle områder. 
 
Administrerende direktør ber styret slutte seg til mål for 2017 og de føringer som er lagt til grunn 
for budsjett 2017. 
 

2. Faktabeskrivelse 
 
Saken bygger på muntlig orientering om budsjett 2017 som ble gitt i styremøte 31. oktober 2016 
samt sak nr. 85-2016 i Helse Sør-Øst (HSØ) Budsjett 2017 – fordeling av midler til drift og 
investering. 
 
 
Utfordringsbildet 
 
Budsjettert resultat for 2017 må sees i lys av økte avskrivningskostnader, rentekostnader og 
tjenestepris til Sykehuspartner (SP) knyttet til nytt bygg på Kalnes. Et tilsvarende resultat vil ikke 
være bærekraftig over tid. SØ må optimalisere driften og øke aktiviteten gjennom bl.a. å «ta 
tilbake» pasienter som behandles i andre helseforetak og øke opptaksområdet uten tilsvarende 
økning i bemanning. 
 
Det er investert mye i bygningsutforming og IKT-verktøy som skal gi økt pasientsikkerhet (blant 
annet ensengsrom, kurve og lukket legemiddelsløyfe). Effekten av dette må gjenspeiles i økt 
kvalitet og reduserte liggetider som følge av færre sykehusinfeksjoner og feilmedisinering.  
 
 
Mål for 2017 
 
HSØ har i sak 85-2016 videreført følgende mål for 2017: 
 

• Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 
• Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 
• Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 
• Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med 

etablering av forbedringstiltak for egen enhet 
• Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 

 
Mål og styringsparametere vil bli ytterligere konkretisert i oppdrag og bestilling for 2017 fra HSØ. 
Oppdrag og bestilling vil bli fremlagt til styret for behandling 27. februar 2017. 
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Budsjett 2017 
 
Prioriteringer og aktivitetsforutsetninger 
Budsjettet for 2017 bygger på de forutsetninger som er kjent p.t. Eventuelle endringer som følge 
av behandling av statsbudsjettet eller endringer fra interne leverandører som vil ha vesentlige 
konsekvenser for sykehusets budsjett for 2017, vil bli fremlagt for ny styrebehandling i et senere 
styremøte. 
 
I forslag til statsbudsjett for 2017 legges det opp til en vekst i det generelle aktivitetsnivået for 
Spesialisthelsetjenesten på 2,1 %.  En vekst på 2,1 % er noe høyere enn veksten som ble lagt til 
grunn som en planforutsetning for 2016 i økonomisk langtidsplan (ØLP) 2017-2020. 
Statsbudsjettet har videre lagt til rette for en vekst på 8,5 % innenfor offentlig poliklinisk 
virksomhet innen laboratorievirksomhet og radiologi. 
 
Det skal også i 2017 være større vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) enn for somatikk på regionsnivå. Distriktspsykiatriske sentre (DPS) og psykisk 
helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. 
 
I 2015 ble ordningen med at det skal budsjetteres innenfor et øvre tak på et antall DRG-poeng for 
helseregionene avviklet. Dette videreføres i 2017.  Refusjonssatsen innen innsatsstyrt finansiering 
(ISF) er fortsatt 50 %, dvs. at det refunderes 50 % av beregnet gjennomsnittskostnad ved 
behandlingen innen somatikk. 
 
Plantall for somatisk virksomhet i SØ for 2017 målt i pasientbehandling og DRG-poeng er følgende: 
 

 
 
I plantallene for 2017 er det tatt høyde for aktivitetsøkning, effekt av endrede kostnadsvekster fra 
2017 grunnet omfordeling som følge av merverdiavgiftsreformen med 1,6 % samt en noe økt 
indeks. Samlet aktivitetsvekst på DRG-poeng utgjør 6,4 %.  
 
Veksten i DRG-poeng for biologiske legemidler skyldes endret finansiering for legemidler overført i 
2016. Basert på indeks 2016 ville økningen vært på 1.650 poeng. Antall poeng er justert ned som 
følge av endrede vekter på DRG ‘er som inneholder høy andel medikamenter (MVA-reformen). 
 
Innen psykisk helsevern og TSB er det planlagt en vekst på 6,5 % innen poliklinisk behandling.  
 
 

Somatikk Budsjett Estimat Budsjett Endring
2016 2016 2017 i %

Antall døgnpasienter 43540 44384 43970 0,99
Antall liggedøgn 131587 138166 135305 2,83
Antall dagbehandling 30695 32230 37285 21,47
Antall polikliniske konsultasjoner 212463 227556 236704 11,41
Sum DRG-poeng 59670 59162 63388 6,23
DRG-poeng biologiske legemidler 2890 3033 3536 22,30
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Dette gir følgende plantall for 2017 innen psykisk helsevern for voksne: 
 

 
 
For poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern for barn og ungdom har aktiviteten vært betydelig 
lavere enn planlagt i 2016 grunnet vakante stillinger. I Plantall for 2017 er det lagt til grunn en 
vekst på 6,5 % i forhold til årets budsjett. 
 
BUP Budsjett  Estimat Budsjett  Endring 
  2016 2016 2017 i % 
Antall døgnbehandling 164 246 190 15,85 
Antall liggedøgn 4075 2853 3918 -3,85 
Antall dagbehandling 1780 1068 460 -74,16 
Antall polikliniske konsultasjoner 44321 44231 47202 6,50 
 
Innen TSB er plantall for 2016 lagt med en økning på 6,5 % innen poliklinisk virksomhet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOP Budsjett Estimat Budsjett økning
2016 2016 2017 i %

Antall døgnbehandling 2632 2895 2786 5,85
Antall liggedøgn 58284 55370 50710 -12,99
Antall dagbehandling 0 100 1440
Antall polikliniske konsultasjoner 62146 62146 66187 6,50

TSB Budsjett Estimat Budsjett Endring
2016 2016 2017 i %

Antall døgnbehandling 323 388 424 31,27
Antall liggedøgn 10440 10962 10260 -1,72
Antall dagbehandling 0 10 0
Antall polikliniske konsultasjoner 26660 26650 28392 6,50
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Økonomi 
Tildelt basisramme til SØ for 2017 er på til sammen 3,6 mrd. kroner. Det er en reduksjon i 
basisrammen på ca. 418 mill. kroner sammenlignet med 2016.  
 

 
 
Effekt av oppdatert regional inntektsmodell for 2017 er en reduksjon i basisrammen med 12,3 mill. 
kroner for SØ. Videre er det bevilget midler til økt aktivitet på 57,1 mill. kroner. Lønns- og 
prisstigning er kompensert med 2,6 % og utgjør 82,7 mill. kroner (pensjonskostnader er ikke med i 
grunnlaget som blir prisjustert). Det er forventet en lønnsvekst på 2,7 % og prisvekst på 2,5 % 
Videre er basisrammen økt med 4,3 mill. som følge av effekt av kvalitetsbasert finansiering.  
 
SØ fikk i 2016 bevilget 75 mill. kroner i «omstillingsmidler» knyttet til økte avskrivnings- og 
rentekostnader søm følge av nytt bygg. Disse midlene er trukket ut av basisrammen for 2017.  
 
Det er lagt inn et effektiviseringskrav (avbyråkratiseringsreformen) på 0,5 % av basisrammen. 0,5 
% er lagt tilbake i rammen. For SØ utgjør trekket en nettoeffekt på -0,5 mill. kroner.  ISF-satsene 
for 2017 er også justert ned med 0,5 %.  I disse endringene ligger det en forventning om å bedre 
resultatet for å dekke fremtidige investeringsbehov. 
 
Kostnader knyttet til pensjon vil bli redusert i 2017. SØ er i den forbindelse trukket 244 mill. kroner 
i basisrammen. 
 
Det er foreslått innført en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene fra 1. januar 
2017. Innføring av nøytral merverdiavgift innebærer at helseforetakene vil få tilbakebetalt utgifter 
til merverdiavgift på avgiftspliktige varer og tjenester som inngår i driften.  
 

Basisramme 2016 4 037 662    
Kvalitetsbasert finansiering 2016 5 427            
Regional inntektsmodell -12 278        
Uttrekk engangsbevilgning 2016 -75 000        
Basisramme før statsbudsjett 3 955 811    
Pris- og lønnsvekst 82 773          
Avbyråkratiseringsreformen -533              
Reduserte pensjonskostnader -243 990      
MVA-reform, uttrekk -246 021      
Midler til økt aktivitet 57 122          
Legemidler overført fra trygden 42 922          
Legemidler fra folketrygden i 2016, overført ISF -35 270        
Uttrekk samhandlingsreformen psykiskhelsevern og TSB -4 390          
Kvalitetsbasert finansiering 2017 -1 131          
Manglende prisjustering egenandeler 3 053            
Endret apotekavanse -497              
Ny oppgjørsordning dyre biologiske legemidler -540              
Endring finansiering Psykisk helsevern og TSB 10 458          
Basisramme 2016 3 619 767    
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På bakgrunn av regnskapstall fra 2015 er det gjort trekk i basisrammen, justert for prisvekst, 
aktivitetsvekst, nye legemidler samt sjablonmessige beregninger. For SØ utgjør beregnet trekk 246 
mill. kroner. Trekket vil bli kompensert med bevilgninger basert på innsendte oppgaver over 
faktisk betalt og sjablonmessig beregnet merverdiavgift i løpet av året. 
 
Fra 1. januar 2017 er det en lovpålagt plikt for kommunene å ha tilbud innen øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold innen psykisk helsevern og TSB. I den forbindelse er det trukket ut 4,4 mill. kroner 
fra basisrammen til SØ som er overført til kommunene via statsbudsjettet.  
 
Ansvaret for flere legemidler er overført fra trygden til helseforetakene i 2016. SØ ble i den 
forbindelse tilført 68,6 mill. kroner. Fra 2017 overføres disse medikamentene til ISF-ordningen slik 
at det trekkes ut 35,3 mill. kroner av basisrammen og finansieres da gjennom ISF-refusjoner. 
  
Fra 2017 overføres ytterligere finansieringsansvar for legemidler til helseforetakene. SØ er tilført 
42,9 mill. kroner for 2017. Midlene er fordelt fra HSØ til helseforetakene basert på regional 
inntektsmodell somatikk.  
 
Basert på intern budsjettprosess og føringer fra HSØ legges følgende budsjett til grunn for 2016: 
 

 
 
Endringer i budsjett, på de ulike hovedposter, er ikke sammenlignbare fra 2016 til 2017. Dette 
gjelder både kostnadssiden og inntektssiden. Grunnen til dette er flere: MVA-reform, betydelig 
lavere pensjonskostnader, ISF for psykisk helsevern og TSB, endret finansiering av legemidler 
overført i 2016.  
 
Korrigert for alle endringer fra 2016 til 2017 er det lagt inn en forventet aktivitetsvekst målt i DRG-
poeng på ca. 4,6 % innen somatisk virksomhet. For polikliniske inntekter og egenandeler er 
endringen vridning fra ordinære takster innen psykisk helsevern og TSB til ISF-refusjon og 
basisramme. Det er i budsjettet for 2017 forutsatt en budsjettnøytral effekt av endringene. For 
andre inntekter er budsjettet økt med inntekter fra ankomstsenter Østfold i Råde og det er lagt 
inn en tilsvarende økt lønnskostnad. 
 

Budsjett 
2016

Budsjett 
2017

Endring i 
%

Basisinntekter 4 025 187 3 598 402 -10,60
ISF-inntekter 1 323 662 1 497 423 13,13
Polikliniske inntekter og egenandeler 325 442 281 835 -13,40
Andre salgs og leieinntekter 175 435 201 154 14,66
Sum driftinntekter 5 849 726 5 578 814 -4,63
Varekostnader 1 051 651 1 003 422 -4,59
Lønnskostnader 3 835 747 3 654 025 -4,74
Andre driftskostnader 763 853 748 467 -2,01
Avskrivninger 391 108 377 608 -3,45
Sum driftskostnader 6 042 359 5 783 522 -4,28
Finanskostnader -59 368 -59 293 -0,13
Resultat -252 000 -264 000 4,76
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Varekostnadene er justert ned med effekten av MVA-reformen. I tillegg er det lagt inn en økning 
på kostnader til medikamenter, både i forhold til inngangsfart for 2017 og nye medikamenter som 
overføres fra folketrygden fra 1. januar 2017. 
 
Lønnskostnader er justert ned med reduserte pensjonskostnader. I tillegg er det forutsatt en 
bemanningsreduksjon på faste årsverk, som følge av igangsatte tiltak, på ca. 1,3 % (ca. 50 årsverk).  
Det er budsjettert med en forventet lønnsøkning på 2,7 %. 
 
Det er budsjettert med noe høyere vikarkostnader i 2017 sammenlignet mot 2016. Dette er i all 
hovedsak knyttet til svangerskapspermisjoner og sykefravær som da også vil medføre høyere 
budsjett på refusjoner for fravær. I tillegg er det rettet opp i budsjetterte tillegg som var for lave i 
budsjettet for 2016. 
 
Det er budsjettert med en sykefraværsprosent på 7 % som er i tråd med sykehuset HMS-strategi. 
 
Andre driftskostnader er justert med effekt av MVA-reformen for de kostnadstyper som blir 
berørt. 
 
Tjenestepris til Sykehuspartner er basert på forutsetninger lagt i ØLP for 2017-2020. 
 
Finanskostnader er budsjettert med rentesats på 1,1 % som er i henhold til budsjettforutsetninger 
fra HSØ. Dersom flytende rentesats velges forventes rentekostnadene å bli noe lavere. Denne vil 
bli fastsatt etter dialog med HSØ. 
 
 
Investeringer 
Tilgjengelige investeringsmidler for 2017 er på tilsvarende nivå som tidligere, ca. 57 mill. kroner. 
Midlene er ikke endelig fordelt mellom MTU, IKT og bygningsmessige investeringer. 
Enkeltinvesteringer over 5 mill. kroner vil bli forelagt styret til beslutning. 
 
 
Omstillingstiltak 2017 
 

• Reduksjon i bemanning innen alle områder 
o Driftsoptimalisering innen renhold/servicemedarbeidere 
o Reduksjon i antall senger innen både somatikk og psykisk helsevern 
o Generell reduksjon i stabsfunksjoner med 5 % 
o Avvikling av kantiner 
o Avvikling av akuttbil 
o Redusere tilbudet innen radiologi ved Haldenklinikken 
o Generell driftstilpasning 

• Optimalisere all logistikk i SØ (pasientflyt, IKT-løsninger, varer) for å unngå økt bemanning 
som følge av forsinkelser og korridorpasienter 

• Bedre kvaliteten ved å redusere sykehusinfeksjoner og feilmedisinering med effekt på 
reduserte liggetider  

• Øke aktiviteten i henhold til de planer som er lagt uten å øke bemanning 
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• Ansette Controller med særlig ansvar for medikamenter og behandlingshjelpemidler 
• Øke egendekningsgraden ved å redusere antall pasienter fra Østfold som blir behandlet 

ved andre helseforetak 
• Gjennomføre standardisering av varesortiment og følge opp at alle innkjøp gjennomføres i 

henhold til inngåtte avtaler  
• Redusere kostnader til pasientreiser ved å øke samkjøringsgraden 
• Økt kontroll av vikarbruk og overtid ved hjelp av GAT-analyse 

 
Risikovurdering 
 
2016 har vært et krevende år økonomisk sett med betydelige overskridelser av budsjett. Dette 
gjelder særlig kostnader til lønn og innleie. Overskridelsen er i all hovedsak knyttet til manglende 
optimalisering av pasientlogistikk og IKT-løsninger ved ibruktagelse av nytt sykehus. Budsjettet for 
2017 bygger, i all hovedsak, på budsjettet for 2016 og de forutsetninger som var lagt i OU-
prosjektene i forkant av innflytting, men med forutsetning om ytterligere driftsoptimalisering slik 
det var forutsatt i ØLP for 2016 – 2020. 
 
Det har i 2016 også vært budsjettoverskridelser på medikamentkostnader, medisinske 
forbruksvarer, behandlingshjelpemidler og pasientreiser. Det er i budsjettet tatt høyde for at det 
også innen disse områdene må gjøres tiltak for å redusere veksten i 2017. 
 
2017 vil også være et krevende år økonomisk. Budsjettet forutsetter optimalisering av nytt bygg 
og nye IKT-løsninger. Enkelte avdelinger har en kostnadsmessig for høy inngangsfart i 2017 som 
følge av «oppstartsproblemer» knyttet til pasientflyt og IKT-systemer. Dette gjelder både i forhold 
til planlagt aktivitetsnivå og bemanningsforbruk. Faktisk kostnadsnivå for teknisk drift av det nye 
sykehuset på Kalnes er også fortsatt beheftet med usikkerhet.   
 
Det vil fortsatt være risiko til nivå på medikamentkostnader, særlig innen nye legemidler overført 
fra trygden, kreftbehandling og biologiske legemidler. 
 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
 
Administrerende direktør vurderer at budsjettet for 2017 innehar risiko knyttet til effekt av de 
tiltak som er igangsatt. Det forutsettes en betydelig reduksjon av lønn- og innleiekostnader 
sammenlignet mot faktiske kostnader i 2016. Videre er det forutsatt en ytterligere reduksjon i 
bemanningskostnader i forhold til budsjettet for 2016. Dette krever optimalisering av pasientflyt i 
nytt bygg og logistikk for øvrig og at aktiviteten øker uten tilsvarende økning i bemanning. 
 
Det vil alltid følge en økonomisk risiko i forhold til overføring av kostnadsansvar for flere 
medikamenter, samt innføring av fritt behandlingsvalg. Dersom nye, kostbare medikamenter 
godkjennes for bruk (kreftmedikamenter), kan dette medføre kostnader utover budsjett. 
 
Innretningen på budsjettet krever oppfølging og rapportering på konsekvenser av ulike valg som 
tas i forbindelse med alle prosesser og tiltak som igangsettes. Det er et mål å gjennomføre alle 
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aktiviteter på en mest mulig kostnadseffektiv måte uten at dette har konsekvenser for kvalitet og 
pasientsikkerhet. Det må videre fortløpende vurderes ytterligere tiltak for å redusere 
kostnadsnivået innen alle områder gjennom året dersom de fotsetninger som er lagt ikke innfris. 
 
Budsjettet for 2017 bygger på de forutsetninger som er kjent p.t. Eventuelle endringer som følge 
av behandling av statsbudsjettet eller endringer fra interne leverandører som vil ha vesentlige 
konsekvenser for sykehusets budsjett for 2017, vil bli fremlagt for ny styrebehandling i et senere 
styremøte. 
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