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Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby 
 
Sammendrag: 
Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset Østfolds opptaksområde vil gi en forbedret 
økonomisk utvikling for Sykehuset Østfold HF.  

 

Forslag til vedtak:  
 

1. Styret vedtar fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan (ØLP) for perioden 2018-2021. 
2. ØLP 2018-2021 legges til grunn for arbeidet med budsjett 2018. 

 
Sarpsborg, den 11.06.2017 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg: Rapport fra arbeidsgruppe i Helse Sør-Øst RHF: Tidspunkt for overføring av 

spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune til Sykehuset 
Østfold HF 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan 
(ØLP) for perioden 2018-2021 og at ØLP 2018-2021 legges til grunn for arbeidet med budsjett 
2018. 
 
 

2. Faktabeskrivelse 
 
Det vises til styresak 26-17 Økonomisk langtidsplan 2018 -2021 (2037) som ble behandlet i 
styremøte 15. mai 2017. Rammer og styringssignaler fra Helse Sør-Øst (HSØ) – om økonomisk 
langtidsplan og mål for perioden, er videreført. I denne saken fremlegges endringer knyttet til økt 
opptaksområde for SØ med inkludering av befolkningen i Vestby. Saken beskriver hvilke 
konsekvenser dette vil ha for forventet utvikling innen aktivitet og økonomisk bærekraft for SØ.  
 
Det planlegges en overtakelse av spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby 1. mai 
2018 og det er gjennomført en foreløpig kartlegging og vurdering av forutsetningene som må være 
tilstede. Mange av utfordringene eksisterer allerede i dag og må løses uavhengig av en Vestby-
overtakelse.   
 
Aktivitetsberegningene viser at befolkningsgrunnlaget øker med 5,8 % - fra ca. 290 000 til ca. 
307 000. Tallmaterialet er basert på antall vestbypasienter som behandles i Ahus (Akershus 
universitetssykehus).  
 
Den 22. februar 2017 fastsatte administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF mandat for en 
arbeidsgruppe som skulle gjøre en fornyet vurdering av de driftsmessige forutsetningene ved 
Sykehuset Østfold HF for overtakelse av ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for 
befolkningen i Vestby kommune. Arbeidsgruppen har basert sitt arbeid på vurderingene fra 2016, 
samt en oppdatering og fornyet vurdering av beslutningsgrunnlaget som da forelå. 
Arbeidsgruppens anbefaling er at Vestby kommune overføres til SØ fra 1. mai 2018. Rapporten 
vedlegges. 
 
Aktivitetsforutsetninger 
 
Aktivitetsberegningene viser at befolkningsgrunnlaget øker med 5,8 % - fra ca. 290 000 til ca. 
307 000. Basert på tallmaterialet fra Ahus er det forventet en aktivitetsvekst innen somatikk for 
døgnbehandling på 3,35 %, dagbehandling på 2,25 % og 3,03 % innen poliklinisk aktivitet.  
Innenfor psykisk helsevern er det en overordnet politisk beslutning at tilbudet i størst mulig grad 
skal tilbys lokalt. Dette innebærer derfor en vekst i befolkningsgrunnlaget i Moss/Nordre for 
lokalbaserte tjenester på ca. 36 %. Disse tjenestene består av DPS – voksenpsykiatrisk poliklinikk/ 
døgnbehandling, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og poliklinikk tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (SMP). 
 
Det er forventet en befolkningsvekst i Østfold på 2,9 % i perioden 2018-2021. Dette er en lavere 
vekst enn forutsatt i tidligere befolkningsframskrivinger. 
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I sak 26-17 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 var det lagt til grunn en aktivitetsvekst innen 
somatikk, målt i DRG-poeng, på 2,9 % fra 2017 til 2018. Deretter en årlig vekst på 2 % resten av 
langtidsperioden. Innen VOP og TSB var det lagt opp til årlig vekst for poliklinisk aktivitet på 3 % i 
2018 og deretter en årlig vekst på 2 %. Det var ikke forutsatt vekst for døgnopphold innen psykisk 
helsevern og TSB.  
 
Det ansees å være krevende å opprettholde denne høye aktivitetsveksten i 2018 samtidig med 
inkludering av befolkningen i Vestby. Dette ville gitt en aktivitetsvekst på rundt 6 % fra 1. mai 
2018. Det forutsettes derfor i fremlagte sak at aktivitetsvekst vil bestå av økt opptaksområde, 
forventet befolkningsvekst i Østfold og økt egendekningsgrad. Dvs. ca. 1 % vekst i perioden  
1. januar til 30. mai og deretter en vekst på i overkant av 4 % ut 2018. I resterende langtidsperiode 
forutsettes aktivitetsveksten tilsvarende forventet befolkningsvekst + økt egendekningsgrad, dvs. 
ca. 1,5 % i året. Det legges videre til grunn av veksten vil være høyere innen psykisk helsevern og 
TSB enn innen somatisk virksomhet. 
 
Økonomiske rammer 
 
Det vises til foreløpige beregninger av økonomiske effekter knyttet til overføring av 
opptaksområde for Vestby (side 23 i vedlagte rapport). 

 
 
Oversikten viser beregnet årseffekt på basisramme, aktivitetsbaserte inntekter samt endringer i 
andre inntekter og kostnader ved overføring av Vestbys befolkning. Redusert basisramme fra OUS 
(Oslo universitetssykehus) gjelder kostnader knyttet til pasientreiser og ambulansetjeneste. Det er 
foreløpig ikke beregnet økonomiske konsekvenser for ambulansetjenesten i Østfold. I de videre 
beregningene forutsettes kostnadsøkningen tilsvarende uttrekk fra OUS, dvs. 8,8 mill. kroner. 
Beregnet netto årseffekt for SØ utgjør dermed ca. 130 mill. kroner på årsbasis. Det tas forbehold 
om at det vil kunne komme endringer i beregningene. Dette gjelder både inntektssiden og 
kostnadssiden. 
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I sak 26-17 ble følgende økonomiske utvikling lagt frem til behandling: 
 

 
 
Basert på foreløpige beregnede effekter av økt opptaksområde og endrede aktivitets-
forutsetninger vil dette medføre følgende økonomiske utvikling i perioden 2017-2021: 
 

 
 
Oppsummert gir dette følgende endringer: 
 

 
 
Basisrammen øker som følge av basisfinansiering av utøket opptaksområde. Aktivitetsbaserte 
inntekter øker som følge av nytt opptaksområde. Øvrige inntekter er redusert som følge av 
reduserte gjestepasientinntekter. Varekostnader er økt som følge av høyere 
medikamentkostnader og gjestepasientkostnader som følge av økt opptaksområde. Videre er det 
lagt inn en forventet bemanningsvekst for å ivareta økt opptaksområde. Dette gjelder særlig innen 
poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB samt ett sengetun innen somatikk. Økte 
varekostnader gjelder beregnede økte kostnader til pasientreiser, ambulansetjeneste og andre 
forbruksvarer knyttet til økt opptaksområde. 

2017 2018 2019 2020 2021
Ordinært resultat -264 000       -251 764       -208 223       -185 164       -160 600       

2017 2018 2019 2020 2021
Basisramme 3 628 554     3 735 741     3 819 655     3 845 472     3 871 946     
Aktivitetsbaserte inntekter 1 695 206     1 769 136     1 823 321     1 852 741     1 881 635     
Øvrige inntekter 255 593         264 081         269 235         270 450         274 462         
Sum driftsinntekter 5 579 353     5 768 958     5 912 210     5 968 663     6 028 043     
Varekostnader 995 297         1 076 697     1 099 089     1 115 902     1 138 369     
Lønn og innleie 3 661 449     3 619 573     3 617 573     3 617 573     3 617 573     
Avskrivninger 377 608         375 969         370 355         364 547         363 271         
Andre driftskostnader 749 709         839 639         854 007         858 277         857 544         
Sum driftskostnader 5 784 063     5 911 878     5 941 024     5 956 299     5 976 757     
Driftsresultat -204 710       -142 920       -28 813         12 365           51 287           
Finansresultat -59 290         -65 855         -76 436         -86 100         -99 444         
Ordinært resultat -264 000       -208 775       -105 249       -73 735         -48 158         

2017 2018 2019 2020 2021
Basisramme -                 115 166         175 765         178 558         181 304         
Aktivitetsbaserte inntekter -                 4 129             19 931           21 626           22 262           
Øvrige inntekter -                 -4 976            -5 331            -5 619            -7 223            
Sum driftsinntekter -                 114 319         190 365         194 565         196 343         
Varekostnader -                 29 400           31 181           26 765           27 367           
Lønn og innleie -                 20 000           24 000           24 000           24 000           
Avskrivninger -                 -                 -                 -                 -                 
Andre driftskostnader -                 21 930           32 210           32 371           32 533           
Sum driftskostnader -                 71 330           87 391           83 136           83 900           
Driftsresultat -                 42 989           102 974         111 429         112 443         
Finansresultat -                 -                 -                 -                 -                 
Ordinært resultat -                 42 989           102 974         111 429         112 443         
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Oversikten viser budsjettert årlig vekst i DRG-produktivitet i SØ i ØLP 2017-2020 og ØLP 2018-2021 
med og uten nytt opptaksområde og viser en ytterligere forbedring når Vestby er inkludert. 
 
I opprinnelig ØLP var det for perioden 2021 til 2036 forutsatt en årlig økning i basisrammen på ca. 
30 mill. kroner uten Vestby. Videre var det forutsatt en årlig vekst i aktivitetsbaserte inntekter på 
1,9 %, og gjennomsnittlig årlig vekst i varekostnader, driftskostnader og personellkostnader på 0,7 
%. Disse forutsetningene vil gi en årlig resultatutvikling som illustrert i tabellen under. 
 

 
 
SØ vil med forutsatt inntekts- og kostnadsutvikling ha negative driftsresultater frem til 2025. Fra 
2026 vil resultatene gradvis bedres som en konsekvens av årlige resultatforbedringer og reduserte 
avskrivnings- og rentekostnader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021
DRG-produktivitet ØLP 2017-2020 1,63 1,68 1,74 1,78
DRG-produktivitet ØLP 2018-2021 1,68 1,74 1,78 1,80 1,82
DRG-produktivitet ØLP 2018-2021 - ny 1,68 1,75 1,80 1,83 1,86
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Resultatutvikling i hele ØLP-perioden med nytt opptaksområde gir følgende økonomiske utvikling: 
 

 
 
Oversikten viser at SØ vil generere positive resultater tre år tidligere (2023) gitt økt 
opptaksområde, samt redusert aktivitetsvekst innen eksisterende opptaksområde, sammenlignet 
med tidligere ØLP 2018–2021. 
 
Årlige resultatforbedringer, mot budsjett, i perioden vil være følgende: 
 

 
 
Resultatforbedring i 2018 og 2019 vil være på hhv. 53 og 98 mill. kroner eksklusiv 
avskrivningskostnader. Videre i perioden er gjennomsnittlig resultatforbedring forutsatt å være ca. 
26 mill. kroner årlig. 
 
Investeringer  
 
Det er ikke lagt inn endrede forutsetninger knyttet til investeringer som følge av økt 
opptaksområde. 
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Risikoområder 
 
De risikoområdene som er beskrevet i sak 26-17 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 vil være 
gjeldende for oppdatert plan. Det vil fortsatt være behov for å øke produktiviteten gjennom økt 
aktivitet med samme eller lavere bemanning. 
 
Nytt risikoområde vil være å gjennomføre grundige forberedelser for utøket opptaksområde innen 
alle områder i SØ. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
 
Befolkningen fra Vestby overføres til SØ fra 1. mai 2018. Dette vil gi en økt basisramme uten en 
tilsvarende kostnadsvekst på flere områder i sykehuset. Det er gjennomført et internt arbeid for å 
kartlegge eventuelle behov ved overføring. Denne kartleggingen, sammen med ØLP 2018-2021, vil 
være grunnlag for budsjettprosessen for 2018.  
 
Administrerende direktør ser at de økonomiske forutsetningene som er lagt til grunn i forbindelse 
med utøket opptaksområde vil sikre en bedret økonomisk utvikling i SØ. En bærekraftig økonomisk 
utvikling er en betingelse for å kunne gjennomføre nødvendige fremtidige investeringer. På tross 
av en fortsatt meget krevende omstillingsutfordring bør målbildet i forhold til bemanningsutvikling 
og produktivitet være gjennomførbart sammenlignet med andre helseforetak i HSØ. SØ har en 
forholdsvis lav produktivitet og høye kostnader per produserte DRG-poeng. SØ har også hatt den 
høyeste bemanningsveksten i HSØ i perioden 2012 til 2016.  
 
I det fremlagte forslaget er det innarbeidet en årlig driftseffektivisering gjennom økt aktivitet 
samtidig med noe reduksjon i bemanning. Det arbeides kontinuerlig med tiltak og tilpasninger for 
å ha en inngangsfart mot 2018 som er innenfor årets budsjett. Det har ikke fremkommet nye 
forutsetninger knyttet til tjenestepriser til Sykehuspartner (SP), i forhold til sak 26-17. Dette fører 
til at den økonomiske langtidsplanen som legges frem fortsatt har en dårligere økonomisk 
utvikling enn hva som ville vært tilfelle uten kostnadsveksten i tjenesteprisen. Konsekvensen er 
redusert handlingsrom for nye investeringer i SØ. Administrerende direktør mener fortsatt at det 
ikke vil være realistisk å finne ytterligere innsparingstiltak for å dekke denne økningen i kostnader 
til SP uten at det vil gå utover pasientbehandlingen.  
 
Det må være en forutsetning at omstillinger gjøres slik at god faglig kvalitet på 
pasientbehandlingen opprettholdes og ikke er i konflikt med måloppnåelse på andre 
styringsparametere.  SØ har i lang tid arbeidet målrettet med måloppnåelse i forhold til kvalitet og 
pasientsikkerhet og har oppnådd gode resultater på mange områder. 
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