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Økonomisk resultat per oktober 2017 – endret prognose  

 
 
 
 

Forslag til vedtak:  

Styret godkjenner endring i prognosen for 2017 fra -264 mill. kroner til -294 mill. kroner. 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 

 
Administrerende direktør anbefaler styret å godkjenne endret prognose for 2017 fra -264 mill. 
kroner til -294 mill. kroner. 
 

2. Faktabeskrivelse 

 
Økonomisk resultat for Sykehuset Østfold i oktober viser et underskudd på 18,1 mill. kroner i 
forhold til budsjett. Av underskuddet gjelder 8,3 mill. kroner en avsetning til forventet 
tilbakebetaling til Helfo for polikliniske inntekter for laboratorieprøver. 2. november ble det 
oppdaget en feil i oppsettet til nytt laboratoriesystem. Feilen har medført at enkelte prøver 
feilaktig har blitt utfakturert siden innføring av systemet i 2015 og frem til og med oktober 2017. 
Avsetningen på 8,3 mill. kroner gjelder hele perioden. 
 
I tillegg er det i oktober et betydelig overforbruk på lønn. Dette er særlig knyttet til døgnområder 
innen somatisk virksomhet. Merforbruket forklares med høyt belegg og korridorpasienter, mange 
nyansatte med behov for opplæring og økt andel pasienter med behov for fastvakt. 
Aktivitetsbaserte inntekter er høyere enn budsjett i oktober samtidig som medikamenter og 
gjestepasientkostnader har en tilsvarende merkostnad. 
 
Det er igangsatt en rekke tiltak for å redusere merforbruk av bemanning: 
 

 Ukentlig oppfølging av planlagt bemanning med alle seksjoner med tilbakemelding på 

forventet bemanningsutvikling påfølgende uke 

 Forbedret ukentlig rapportering med sammenstilling av bemanning og aktivitet på 

døgnområdene 

 Bemanningsutvikling har vært tema i alle oppfølgingsmøter med klinikksjefer, 

avdelingssjefer og seksjonsledere i løpet av oktober og november 

 Opplæring i GAT-analyse (viser planlagt bemanning mot budsjett) i regi av HR- og 

økonomiavdelingen   

 Fokus på pasientflyt og liggetider der gjennomsnittlig liggetid har økt og er høyere enn hos 

sammenlignbare helseforetak 

 Gjennomgang av bruk og kriterier for tilkalling av fastvakt 

 Klinikk for medisin og klinikk for kirurgi er tilført midler i budsjett 2018 for å øke realismen i 

neste års budsjett 

Med bakgrunn i det negative resultatet for oktober er det i regnskapsoversikten under foreslått 
endring i prognosen med til sammen 30 mill. kroner. Endringen gjelder særlig for polikliniske 
inntekter og lønns- og personalkostnader.  
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3. Administrerende direktørs vurderinger 

 
Som følge av den negative økonomiske utviklingen anser administrerende direktør at prognosen 
for 2017, med et resultat i balanse, ikke lenger er realistisk. Med et negativt resultat per oktober 
på 26,3 mill. kroner foreslås prognosen satt til et årsresultat på -294 mill. kroner. Dvs. et avvik på 
30 mill. kroner i forhold til budsjett. Prognosen forutsetter at bemanningen er i henhold til 
budsjettert nivå ut året samtidig som planlagt aktivitetsnivå opprettholdes. Dersom igangsatte 
tiltak ikke har ønsket effekt vurderes det å være en ytterligere risiko i forhold til måloppnåelse på 
rundt 20 mill. kroner. 
 
 
 
 
 


