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Foreløpig budsjett 2018 
 
Sammendrag: 
Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. 
Underskuddet er knyttet til avskrivningskostnader og rentekostnader. Det er lagt opp til en vekst i 
aktivitet innen alle områder og inkludering av Vestby kommune fra 1. mai 2018. 
  

Forslag til vedtak:  
 

1. Styret vedtar følgende mål for 2018: 
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 foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et 

økonomisk resultat på -208 mill. kroner. 
 

3. Styret legger til grunn at endelig budsjett for 2018 senest vil bli behandlet i styremøte  
18. desember 2017. 

 
 
 
Sarpsborg, den 11.06.2017 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
 
Budsjettet for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. Underskuddet er 
knyttet til avskrivningskostnader og rentekostnader. Det er lagt opp til en vekst i aktivitet i alle 
områder. 
 
Administrerende direktør ber styret slutte seg til mål for 2018 og de føringer som er lagt til grunn 
for budsjett 2018. 
 
Alle beløp knyttet til økt opptaksområde er beregnet å utgjøre 8/12 av årseffekt i 2018. Det 
knytter seg en viss usikkerhet til eventuelle endringer ved ytterligere detaljering av kostnader og 
inntekter. 
 

2. Faktabeskrivelse 
 
Saken bygger sak 34-17 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) – oppdatert med Vestby, til 
styremøte 19. juni 2017.  
 
Utfordringsbildet 
 
Budsjettert resultat for 2018 må sees i lys av økte avskrivningskostnader, rentekostnader og 
tjenestepris til Sykehuspartner (SP) knyttet til nytt bygg på Kalnes. I resultatet er det innarbeidet 
effekten av utøket opptaksområde med Vestby kommune fra 1. mai 2017. 
 
 
Mål for 2018 
 
Helse Sør-Øst (HSØ) har i sak 069-2017 videreført følgende mål for langtidsperioden: 
 

• 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 2018 fra HSØ.  
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Budsjett 2018 
 
Prioriteringer og aktivitetsforutsetninger 
Foreløpig budsjett for 2018 bygger på 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 2018, vil bli fremlagt for ny behandling i et 
senere styremøte. 
 
HSØ legger som planforutsetning opp til aktivitetsvekst for 2018 som er høyere enn 
befolkningsveksten innen alle tjenesteområder. Følgende regionale mål settes: 
 

• Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være i overkant av 2 % i 2018. Veksten innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg være høyere 
enn for somatikk. Det enkelte helseforetak og sykehus skal i sine aktivitetsbudsjetter 
legge til rette for at dette innfris for foretaksgruppen hvert år i perioden. 

 
For planlegging av aktivitetsnivået i SØ forutsettes befolkningen fra Vestby inkludert fra 1. mai 
2018. Dette vil føre til en forventet aktivitetsvekst innen somatikk, målt i DRG-poeng, på 3,4 %. 
Innen psykisk helsevern og TSB er det forventet en noe høyere vekst. 
 
Økonomi 
Basert på ØLP 2018-2021, samt foreløpige beregninger på effekt av overføring av Vestby 
kommune til SØ, vil utgangspunkt for budsjett 2018 være følgende: 
 

 
 
Forventet basisramme til SØ for 2018 er på til sammen 3,7 mrd. kroner inklusiv 8 måneders effekt 
av overføring av Vestby kommune.  
 
Aktivitetsbaserte inntekter er forutsatt å øke med det aktivitetsnivået befolkningen i Vestby har 
hatt ved Ahus (Akershus universitetssykehus). I tillegg er det lagt til grunn befolkningsvekst i 
Østfold tilsvarende ca. 1 %. Disse forutsetningene er også lagt til grunn for øvrige inntekter 
(egenandeler etc.). 
 

2017 2018
Basisramme 3 628 554     3 735 741     
Aktivitetsbaserte inntekter 1 695 206     1 769 136     
Øvrige inntekter 255 593         264 081         
Sum driftsinntekter 5 579 353     5 768 958     
Varekostnader 995 297         1 076 697     
Lønn og innleie 3 661 449     3 619 573     
Avskrivninger 377 608         375 969         
Andre driftskostnader 749 709         839 639         
Sum driftskostnader 5 784 063     5 911 878     
Driftsresultat -204 710       -142 920       
Finansresultat -59 290         -65 855         
Ordinært resultat -264 000       -208 775       
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For varekostnader er det lagt inn en forventet økning på medikamenter basert på mottatte 
prognoser fra Sykehusapoteket samt forventet kostnadsøkning knyttet til økt aktivitet (Vestby). I 
tillegg er det lagt inn en generell vekst av medisinske forbruksvarer. 
 
Lønn og innleie er økt med 20 mill. kroner (8 måneders effekt) som følge av økt behov for 
bemanning innen psykisk helsevern og TSB knyttet til økning i poliklinikk ved overføring av Vestby 
kommune. I tillegg er det forutsatt åpning av ett sengetun innen somatisk døgnbehandling. Videre 
er det lagt inn en forventet bemanningsreduksjon tilsvarende 18 mill. kroner (ca. 30 stillinger). Det 
er forutsatt at denne reduksjonen i all hovedsak vil være innenfor stab og støtte.  
 
Andre driftskostnader er økt med 55 mill. kroner i tjenestepris til Sykehuspartner. I tillegg er det 
lagt inn beregnet kostnadsøkning knyttet til utøket opptaksområde (basert på beregninger fra 
Ahus).  
 
Investeringer 
Tilgjengelige investeringsmidler for 2018 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 2018 
 
Omstillingsbehovet for 2018 er beregnet til ca. 130 mill. kroner. Beløpet inkluderer risikoen 
knyttet til medikamentkostnader og økt tjenestepris til Sykehuspartner (SP) i budsjettet for 2017. 
Utfordringsbildet foreslås løst gjennom følgende tiltak: 
 

• Reduksjon i bemanning innen enkelte områder 
o Driftsoptimalisering innen stab og støtte 

• Aktivitetsvekst innen alle områder for å ivareta befolkningsvekst i Østfold og nytt 
opptaksområde 

o I all hovedsak økt aktivitet uten tilsvarende økning i bemanning 
• Optimalisere all logistikk i SØ (pasientflyt, IKT-løsninger, varer) for å unngå økt bemanning, 

forsinkelser og korridorpasienter 
• Bedre kvaliteten ved å redusere sykehusinfeksjoner og feilmedisinering med effekt på 

reduserte liggetider  
• Velge rimeligste alternativ av medikamenter og behandlingshjelpemidler   
• 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 
 
2017 har foreløpig vært et mindre krevende år økonomisk sett med mindre overskridelser av 
budsjett, sammenlignet med 2016. Det er imidlertid fortsatt risiko knyttet til lønn og innleie, samt 
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medikamenter, pasientreiser og tjenestepris til SP. Denne risikoen må innarbeides i budsjettet for 
2018 og vil kreve gjennomføring av tiltak. 
 
Videre intern prosess i SØ 
 
Det tas sikte på å beslutte foreløpige budsjettrammer på nivå 2 i SØ 20. juni 2017, basert på de 
forutsetninger som er lagt i økonomisk langtidsplan samt kartleggingen som er gjennomført i 
forbindelse med overtagelse av Vestby kommune. Det vil deretter bli gjennomført 
budsjettprosesser på alle nivåer i sykehuset med deltagelse og involvering av ansatte, tillitsvalgte 
og vernetjenesten. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
 
Administrerende direktør vurderer at budsjettet for 2018 har størst risiko knyttet til økt aktivitet 
uten tilsvarende vekst i bemanning. Denne risikoen må reduseres gjennom optimalisering av 
pasientflyt og logistikk for øvrig. Det vil også følge en økonomisk risiko ved overføring av 
kostnadsansvar for flere medikamenter. Dersom nye, kostbare medikamenter godkjennes for bruk 
(kreftmedikamenter), kan dette føre til kostnader utover budsjett. Det er vesentlig at SØ bygger 
opp en større reserve for å møte denne type uforutsette kostnader. 
 
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 
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 forutsetninger som er lagt ikke innfris. 
 
Budsjettet bygger på de økonomiske beregningene som er beskrevet i rapport fra arbeidsgruppen 
(i HSØ) i forbindelse med overtagelse av befolkningen i Vestby. Økt basisramme er beregnet 
gjennom inntektsmodellen i Helse Sør-Øst. ISF-inntekter og andre inntekter er basert på faktisk 
aktivitet for Vestbys befolkning i 2016. Variable kostnader knyttet til denne pasientgruppen er 
beregninger fra Ahus. Alle beløp knyttet til økt opptaksområde er beregnet å utgjøre 8/12 av 
årseffekt i 2018. Det knytter seg en viss usikkerhet til eventuelle endringer ved ytterligere 
detaljering av kostnader og inntekter. 
 
Øvrige poster i budsjettet for 2018 bygger på 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 2018, vil bli fremlagt for ny styrebehandling i 
et senere styremøte. 
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