
 

 
 

STYREMØTE 30. oktober 2017 Side 1 av 2 
 

   
Styresak nr.:  56-17 Sakstype:  Beslutningssak  

Saksnr. arkiv:  17/01674   
 
 

 

 

Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021  
 
Gjennom budsjettarbeidet i Sykehuset Østfold (SØ) for 2018 er det avdekket risiko knyttet til økte 
gjestepasientkostnader i forbindelse med overgangsfasen til nytt opptaksområde utover hva som 
tidligere er forutsatt. Avdekket risiko vil påvirke Økonomisk langtidsplan for perioden 2018 – 
2021. 
  

Forslag til vedtak:  
 

1. Styret vedtar fremlagte forslag til endring i Økonomisk langtidsplan for perioden 2018 - 
2021. 

2. Oppdatert Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021 legges til grunn for arbeidet med budsjett 
2018. 

3. Styret ber administrerende direktør oversende Økonomisk langtidsplan til Helse Sør-Øst 
(HSØ) 

 
 
 
Sarpsborg, den 26.10.2017 
 
 
 
Just Ebbesen 
Administrerende direktør 
 
 
 
  
  



  

Sykehuset Østfold   
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar fremlagte forslag til endring i Økonomisk 
langtidsplan (ØLP) 2018 - 2021.   
 
Økonomisk langtidsplan 2018 – 2021 oppdatert med Vestby er ikke etterspurt av Helse Sør-Øst 
(HSØ) og dermed ikke oversendt formelt. Administrerende direktør anbefaler at styret ber 
Sykehuset Østfold (SØ) om formell oversendelse til Helse Sør-Øst (HSØ). 
 
 

2. Faktabeskrivelse 
 
Det vises til styresak 34-17 Økonomisk langtidsplan 2018 - 2021 – Oppdatert med Vestby. 
Økonomiske effekter av inkludering av befolkningen i Vestby var basert på beregninger gjort i regi 
av arbeidsgruppen som ble opprettet av HSØ (HSØ, SØ og Ahus). Under arbeidet med budsjett 
2018 i SØ, har det ikke fremkommet store avvik i forhold til sak 34-17 unntatt på et område. Dette 
gjelder risiko for mulige økte gjestepasientkostnader innen psykisk helsevern og TSB. Det var i 
opprinnelig plan forutsatt at en andel av pasientene fra Vestby ville fortsette sin behandling ved 
Ahus. SØ ser at det er en risiko at denne andelen vil kunne være større enn forutsatt i ØLP for 
2018. På bakgrunn av dette foreslås det å øke denne budsjettposten i 2018 med 9 mill. kroner. 
Dette medfører at negativt resultat for 2018 økes fra – 209 mill. kroner til – 218 mill. kroner. 
Endringen medfører ingen effekt for perioden 2019 til 2021. 
 
SØ har p.t. ikke mottatt rammeforutsetninger for budsjett 2018 fra Helse Sør-Øst (HSØ). Det tas 
forbehold om eventuelle endringer som avviker fra de forutsetninger som er lagt til grunn. 
 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
 
Administrerende direktør ser at det vil være en risiko i forhold til ytterligere økte 
gjestepasientkostnader knyttet til overgangen av nytt opptaksområde. SØ vil i sin planlegging av 
overtagelsen arbeide for å redusere overgangskostnadene til et lavest mulig nivå uten at det går ut 
over kvaliteten på tilbudet til pasientene. Administrerende direktør anbefaler likevel at 
budsjettposten for gjestepasienter økes med 9 mill. kroner i forhold til opprinnelig forslag for å 
redusere risikoen for måloppnåelse i 2018. 
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