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Budsjett 2018 
 
Sammendrag: 
Budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -210 mill. kroner. Underskuddet er 
knyttet til økte avskrivningskostnader og rentekostnader. Økt opptaksområde er innarbeidet i 
budsjettet med effekt fra 2. 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 henvisningen  
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 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk 

resultat på -210 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 08.12.2017 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
 
Budsjettet for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -210 mill. kroner. Underskuddet er 
knyttet til høye 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. 
 

2. Faktabeskrivelse 
 
Saken bygger på muntlig orientering om budsjett 2018 som ble gitt i styremøte 30. oktober 2017 
samt sak nr. 105-2017 i Helse Sør-Øst (HSØ) Budsjett 2018 – fordeling av midler til drift og 
investering. 
 
 
Utfordringsbildet 
 
Budsjettert resultat for 2018 må sees i lys av høye avskrivningskostnader, rentekostnader og 
tjenestepris til Sykehuspartner (SP) knyttet til nytt bygg på Kalnes. Det er i budsjett 2018 
budsjettert med avskrivningskostnader og rentekostnader på til sammen 599 mill. kroner. Av 
samlede avskrivningskostnader er 375 mill. kroner ordinære avskrivningskostnader i sykehusets 
regnskap og 169 mill. kroner avskrivningskostnader i tjenestepris til SP.  Netto finanskostnader er 
budsjettert med 54 mill. kroner. Et negativt resultat vil ikke være bærekraftig over tid. SØ må 
optimalisere driften gjennom økt aktivitet med samme bemanning og/eller redusere kostnadene. 
Dette må gjenspeiles i arbeidet med økonomisk langtidsplan for 2019-2022 som legges frem for 
styret våren 2018. 
 
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 2018 
 
HSØ har i styresak 105-2017 videreført følgende mål for 2018: 
 

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

etablering av forbedringstiltak for egen enhet 
• Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 
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Mål og styringsparametere vil bli ytterligere konkretisert i oppdrag og bestilling for 2018 fra HSØ. 
Oppdrag og bestilling vil bli fremlagt til styret for behandling 26. februar 2018. 
 
Budsjett 2018 
 
Prioriteringer og aktivitetsforutsetninger 
 
Budsjettet for 2018 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 2018, vil bli fremlagt for ny styrebehandling i et senere 
styremøte. 
 
I fremlagte budsjett er konsekvenser av økt opptaksområde med Vestby kommune innarbeidet fra 
2. mai 2018. Dette gjenspeiles særlig gjennom økt basisramme og økt aktivitet innen alle områder. 
Økning i befolkningsgrunnlag utgjør ca. 6 %. Basert på aktivitetstall fra Akershus universitets-
sykehus (Ahus) forventes det en aktivitetsvekst knyttet til økt opptaksområde på i overkant av 3 %. 
 
I forslag til statsbudsjett for 2018 legges det opp til en vekst i det generelle aktivitetsnivået for 
spesialisthelsetjenesten på 2 %.  En vekst på 2 % er noe høyere enn veksten som ble lagt til grunn 
som en planforutsetning for 2018 i økonomisk langtidsplan (ØLP) 2018-2021. Statsbudsjettet har 
videre lagt til rette for en vekst på 6,8 % innenfor offentlig poliklinisk virksomhet innen 
laboratorievirksomhet og radiologi. 
 
Det skal også i 2018 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 2018.  Refusjonssatsen innen innsatsstyrt finansiering 
(ISF) er fortsatt 50 %, dvs. at det refunderes 50 % av beregnet gjennomsnittskostnad ved 
behandlingen innen somatikk. 
 
Intern budsjettprosess 
 
SØ startet våren 2017 en intern prosess og involvering av klinikkene med tanke på mulig 
overtakelse av Vestby fra 2018. Etter at det ble fattet vedtak i HSØ om overtakelse av Vestby, 
foretok sykehusledelsen i juni 2017 fordeling av overordnede klinikkrammer for 2018.  
Høsten 2017 har samtlige ledernivåer i de ulike klinikkene vært involvert i detaljplanleggingen for 
2018. Det har vært stort fokus på å sikre at alle ledernivåer, samt tillitsvalgte, har kjennskap til 
forutsetninger til budsjettet. Det har også i budsjettprosessens avsluttende fase vært gjennomført 
ledersamling, der alle ledere har fått presentert SØs forslag til budsjett på klinikknivå. 
 
Omstillingsområder ble for 2018 definert innenfor følgende områder: 
 

• Aktivitetsvekst innen alle områder for å ivareta befolkningsvekst i Østfold og nytt 
opptaksområde 
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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 
som følge av 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 gjennom forbedret logistikk og effekt av nye anbud 
• Økt kontroll av vikarbruk og overtid ved hjelp av GAT-analyse 
• Reduksjon i bemanning innen stabsfunksjoner 
• Forventning om å behandle flere pasienter hjemme, for eksempel hjemmedialyse og 

ambulant tjeneste. 
 
Utgangspunkt for budsjettprosessen var følgende målbilde: 
 

 
 
Videre ble det definert følgende utgangspunkt for videre budsjettarbeid: 
 

 
 
SØ har gjennom hele budsjettprosessen fulgt de forutsetningene som ble lagt. Avvik i forhold til 
plan i budsjettet som nå legges frem avviker på følgende punkter: 
 

• Polikliniske inntekter fra laboratoriet er økt til 40 mill. kroner 
• Basisramme ble 4,2 mill. kroner lavere enn forutsatt i forbindelse med overføring av Vestby 

kommune 
• Budsjett for gjestepasientkostnader er økt med 9 mill. kroner til Ahus som følge av 

forventet «haleheng» av pasienter tilhørende Vestby  

Resultatforbedring 55 225 000             Fra ØLP
Økte kostnader medikamenter og SP 40 000 000             Nye kostnader i 2018 - fordeles
Risiko 2017 80 000 000             Medikamenter, varekostnader og SP - fordeles

175 225 000          Sum omstillingsbehov/resultatforbedring

Behov 175 225 000          
Labinntekter -30 000 000           Økning 2017
Økt basisramme - netto etter pensjon -151 166 000         Basisramme egen + Vestby
Nye kostnader - vestby 71 733 000             Fordeles i hht. Rapport + egen arbeidsgruppe
Økning ISF - Vestby -32 900 000           Fordeles basert på faktisk aktivitet Vestby ved Ahus
Økning andre inntekter Vestby -5 530 000             Fordeles - basert på poliklinikk
Reduksjon i gjestepasientinntekter 2 600 000               Fordeles i forhold til faktisk aktivitet i SØ
Besparelse medikamenter -30 000 000           Fordeles til områder med "potensiale"
Aktivitetsvekst 1 % (befolkningsvekst) -13 626 000           Fordeles - alle ISF
Aktivitetsvekst 1,05 % (befolkningsvekst) -573 000                 Psyk/TSB
Lab/rtg 1 % vekst -1 665 000             Fordeles lab/rtg 
Reduksjon i bemanning stab/støtte -5 000 000             Arbeidsgruppe opprettes
Intensiv/intermediær -6 000 000             Arbeidsgruppe opprettes 
Pasientservice og booking -1 600 000             Utsatt krav fra 2017
IKT - for mye budsjettert FM - mat i egen regi -5 200 000             
Reserve -33 702 000           
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• Forutsetning om besparelse på forsterkede senger er tatt bort 
• Krav til FM (Facility Management) er redusert med 1,4 mill. kroner fordi tiltak ikke har 

helårseffekt i 2018 samt korrigering av mva. 
 
Oppsummert medførte dette en reduksjon i reserve på ca. 10 mill. kroner. Dette ble i etterkant 
justert med 9 mill. kroner etter ny styrebehandling av ØLP 2018-2021 hvor økte 
gjestepasientkostnader til Ahus medførte en nedjustering av resultatkrav fra -209 mill. kroner til  
-218 mill. kroner. 
 
Videre i budsjettprosessen ble det gjort følgende omfordelinger fra reserveposten for å øke 
realismen i budsjettet på de avdelingene som har størst utfordring: 
 

• Klinikk for medisin:   24 mill. kroner 
• Klinikk for kirurgi:   17 mill. kroner 
• Klinikk for kvinne-barn:    2,1 mill. kroner 
• Klinikk for akuttmedisin:    1 mill. kroner 
• Pasientreiser:      3 mill. kroner 

 
I tillegg er klinikkene tilført midler knyttet til forventet kostnadsøkning som følge av nytt 
opptaksområde med til sammen 71,7 mill. kroner. Dette gjelder 14 stillinger innen psykisk 
helsevern og TSB, bemanning til ett nytt sengetun innen klinikk for medisin, varekostnader, 
pasientreiser og ambulansetransport. Videre er budsjett til medikamentkostnader og medisinske 
forbruksvarer økt som følge av budsjettavvik i inneværende år. Fra 2018 er budsjettet for 
medikamenter gitt på H-resept også lagt ut i klinikkene. Budsjett til SP er økt og lagt inn i tråd med 
foreløpig budsjettinnspill.  
 
Resultat av intern budsjettprosess har medført en økning i DRG-aktivitet utover de forutsetninger 
som ble lagt som utgangspunkt for rammetildeling. Innen somatikk utgjør dette en vekst på 1,1 %. 
Innen psykisk helsevern og TSB er økningen noe høyere. Dette begrunnes i ISF-inntekter i 2017 
som er lavere enn plantall og dermed lavere enn uttrekk i basisramme for 2017. 
 
Plantall for somatisk virksomhet i SØ for 2018 målt i pasientbehandling og DRG-poeng er følgende: 
 

 
 
I plantallene for 2018 er det tatt høyde for aktivitetsøkning knyttet til økt opptaksområde, vekst i 
egen befolkning samt effekt av endrede kostnadsvekster fra 2018.  Samlet aktivitetsvekst på DRG-
poeng utgjør 6,1 %.  
 
Veksten i DRG-poeng for biologiske legemidler skyldes endret finansiering for legemidler overført i 
2018. Økningen dekker ikke uttrekk i basisramme. 

Somatikk B2017 E2017 B2018 Endring
Antall døgnpasienter 43790 43507 45375 3,62
Antall dagpasienter 36766 37285 36337 -1,17
Antall polikliniske konsultasjoner 236498 234984 257269 8,78
DRG-poeng pasientbehandling 63388 63388 67280 6,14
DRG-poeng biologiske legemidler 3536 3536 3993 12,92
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Innen psykisk helsevern og TSB ble det i 2017 endring i forhold til tellemåte for poliklinisk aktivitet. 
Dette innebærer at plantall for 2017 og faktisk aktivitet ikke er sammenlignbare. Plantall for 2018 
er lagt med utgangspunkt i endringen for 2017. Det er tatt høyde for økt opptaksområde og vekst i 
eksisterende befolkning. 
 
Dette gir følgende plantall for 2018 innen psykisk helsevern for voksne: 
 
VOP B2017 E2017 B2018 Endring* 
Antall døgnopphold 2786 2786 2410 -13,5 
Antall dagopphold 1440 500 1512 14,4 
Polikliniske konsultasjoner 70138 66140 72277 9,3 
*Endring mål mot estimat 2017 for poliklinikk grunnet endret tellemåte 

 
Det er forutsatt en vridning fra døgnopphold til dagopphold og poliklinisk virksomhet i 2018. 
 
For poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern for barn gjelder samme forutsetninger som for 
voksne. I plantall for 2018 er det lagt til grunn en vekst på både døgnopphold og poliklinikk. 
 
BUP B2017 E2017 B2018 Endring* 
Antall døgnopphold 190 250 222 12,8 
Antall dagopphold 460 700 460 0,0 
Polikliniske konsultasjoner 44463 39483 43388 9,9 
*Endring mål mot estimat 2017 for poliklinikk grunnet endret tellemåte 

 
Innen TSB er plantall for 2018 lagt med en økning på 5,9 % innen poliklinisk virksomhet og det 
planlegges også med en økning innen døgnopphold. 
 
TSB B2017 E2017 B2018 Endring* 
Antall døgnopphold 424 424 468 10,4 
Antall dagopphold 0 5 0 0,0 
Polikliniske konsultasjoner 28392 28392 30054 5,9 
*Endring mål mot estimat 2017 for poliklinikk grunnet endret tellemåte 

 
 
Konsekvenser av statsbudsjettet og rammetildeling fra HSØ 
 
Tildelt basisramme til SØ for 2018 er på til sammen 3,8 mrd. kroner. Det er en økning i 
basisrammen på 194 mill. kroner sammenlignet med 2017. Det vises til tabell under for detaljert 
oversikt over endringer: 
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Effekt av oppdatert regional inntektsmodell for 2018 er en reduksjon i basisrammen med 0,1 mill. 
kroner. Uttrekk knyttet til reduserte pensjonskostnader utgjør 38,2 mill. kroner. Nedgangen i 
pensjonskostnader er innarbeidet i årets resultatregnskap. 
 
Fra statsbudsjettet er det lagt til grunn en lønns- og prisvekst på 2,7 % hvorav forventet lønnsvekst 
er 3 % og prisvekst på 2 %. Dette utgjør en bevilgning på 81 mill. kroner. Pensjonskostnader er ikke 
med i grunnlaget som blir prisjustert. Videre er det trukket ut ytterligere 2 mill. kroner basert på 
reduserte pensjonskostnader. Kvalitetsbasert finansiering gir SØ en økt basisramme i 2018 på 3 
mill. kroner.  
 
Det er lagt inn et effektiviseringskrav (avbyråkratiseringsreformen - ABE) på 0,7 % av 
basisrammen. 0,7 % er lagt tilbake i rammen. For SØ utgjør trekket en nettoeffekt på -1,6 mill. 
kroner.  ISF-satsene for 2018 er videre justert ned med 0,7 % knyttet til ABE-reformen. I tillegg er 
ISF-satsene underregulert med 0,4 %. For SØ utgjør dette et effektiviseringskrav på ca. 20 mill. 
kroner basert på planlagt aktivitetsnivå. 
 
Nye midler til aktivitetsvekst for 2018 utgjør 46 mill. kroner (for 2017 var økningen 57 mill. 
kroner). Bevilgningen er 15 mill. kroner høyere enn forutsatt i ØLP 2018-2021 og det er gitt et krav 
fra HSØ om bedring av budsjettert resultat på 8 mill. kroner, fra opprinnelig -218 mill. kroner til  
-210 mill. kroner. 

Basisramme 2017 3 619 683       
Reduskjon i pensjonskostnader -38 286           
Inntektsmodell 2018 -118                 
Sum endringer før statsbudsjett -38 404           
Endringer fra statsbudsjettet
Lønns- og prisvekst 81 041             
Pensjon -2 079              
Nettoeffekt ABE i basis -1 644              
Økt aktivitet alle tjenesteområder 40 924             
Økt aktivitet PHV 5 111               
Kvalitetsbasert finansiering 3 079               
Midler til raskere tilbake 17 489             
Kreftlegemidler (4 måneder) 14 122             
Uttrekk legemidler til ISF -30 685           
Uttrekk helsepersonell som gir ISF -257                 
Overføring fra basis til ISF - psyk -8 629              
Overføring fra basis til ISF - TSB -1 420              
Økte egenandeler -1 772              
Komp for mangelende prisjusteringer av egenandeler 2 990               
Nasjonal inntektsmodell 316                   
H-resepter - apotekavanse -403                 
Jordmortjeneste, beredskap 59                     
Sum endringer fra statsbudsjett 118 242           
Nye forhold HSØ
Vestby kommune, overføring av spesialistheletjenesten 111 532           
Eidsberg fengsel, rusenhet 3 000               
Sum nye endringer HSØ 114 532           
Sum endring basisramme 194 370           
Basisramme 2018 3 814 053       
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Ansvaret for flere legemidler ble overført fra trygden til helseforetakene i 2017. SØ ble i den 
forbindelse tilført 42,9 mill. kroner i 2017 samt 14,1 mill. kroner (helårseffekt av bevilgning 2017) i 
2018. Fra 2018 overføres disse medikamentene til ISF-ordningen slik at det trekkes ut 30,7 mill. 
kroner av basisrammen og finansieres da gjennom ISF-refusjoner. Uttrekket er høyere enn 
forventede inntekter grunnet lavere vekting av biologiske legemidler neste år. Disse midlerne er 
nasjonalt overført til øvrig ISF-finansierte aktiviteter.  
 
I statsbudsjett for 2018 foreslås det at dagens midler i «Raskere tilbake»-ordningen overføres til 
ordinær bevilgning for pasientbehandling, dvs. som basisramme, ISF og polikliniske konsultasjoner. 
Det forutsettes at midlene primært kommer personer med muskel- og skjelettlidelser og psykiske 
lidelser til gode. SØ har hatt tilbud i dagens «Raskere tilbake»-ordning innen ortopedi. For SØ 
utgjør bevilget basisramme 17,5 mill. kroner. Midlene er i budsjett for 2018 avsatt for etablering 
av nye tilbud innen gjeldende områder, men foreløpig ikke fordelt. Det er foreløpig ikke 
budsjettert med ISF og polikliniske konsultasjoner for «Raskere tilbake» i det fremlagte budsjettet.  
 
Poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB ble inkludert i ISF i 2017. Andelen ISF i forhold 
til basisramme er lavere innenfor disse gruppene enn innenfor somatikken, hvor andelen er 50 %. 
Det tas sikte på å øke andelen ISF innen psykisk helsevern og TSB, og det er overført midler fra 
basisbevilgning til ISF. For SØ utgjør trekket 10 mill. kroner. Trekket forventes finansieres gjennom 
en økning i prisen for ISF-poeng fra 2.000 kroner i 2017 til 2.357 kroner i 2018. 
 
Andre endringer som ikke gjelder basisramme 
 
Fra 2018 overføres ytterligere finansieringsansvar for legemidler til helseforetakene. Dette gjelder 
følgende sykdomsgrupper: hepatitt B, HIV, alvorlig astma og mastocytose samt gjenværende 
legemidler til behandling av hepatitt C. Midlene er fordelt til HSØ basert på nasjonal 
inntektsmodell somatikk. Den kostnadsinformasjonen HSØ har mottatt viser at regionens andel av 
kostnader er betydelig høyere enn andel tildelte midler. Tilsvarende er også bruk av legemidlene 
internt i regionen skjevfordelt mellom sykehusområdene. Foreløpig tildeling til SØ er 16,9 mill. 
kroner. Det er vurdert ulike tilnærminger for å fordele risiko i foretaksgruppen. HSØ har 
konkludert med at det er mest hensiktsmessige å fordele ut fra det enkelte helseforetaks 
forventede kostnader. Det vil si at alle som utgangspunkt må anta at budsjetterte inntekter 
forventer å dekke 75-80 % av budsjetterte kostnader for 2018. Denne posten er ikke lagt inn i 
basisrammen til SØ, men budsjettert under annen inntekt. 
 
Fra 2018 innføres ny finansieringsordning for laboratorieanalyser. Omleggingen til ny ordning skal 
gjennomføres budsjettnøytralt på nasjonalt nivå i 2018. Dersom forutsetningen og 
budsjettnøytralitet ikke blir oppfylt vil det i henhold til Prop. 1S være aktuelt å justere 
innretningen gjennom året. Det er for 2018 foreslått å endre forholdet mellom den 
aktivitetsbaserte Helfo-refusjonen og andelen som finansieres gjennom rammefinansiering. HSØ 
er i den forbindelse tildelt 215 mill. kroner i økt basisramme. Effektene av den nye 
finansieringsordningen er p.t. ikke fastslått og det er derfor ikke mulig å vurdere de økonomiske 
konsekvensene av ordningen. Det forventes imidlertid betydelige omfordelinger av 
refusjonsinntekter med ny ordning. På bakgrunn av dette er økte midler til basisramme ikke 
fordelt til enkelte helseforetak, men er reservert på sentral budsjettpost i HSØ. I budsjett for 2018 
for SØ er det forutsatt budsjettnøytralitet knyttet til forventede inntekter fra denne aktiviteten. 
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Hvert år foretas justeringer i DRG-/ISF-systemet i form av nye kostnadsvekter, medisinske 
logikkendringer osv. Alle disse endringene innebærer omfordelinger av refusjonsinntekter. 
Nasjonalt skjer disse justeringene budsjettnøytralt. For 2018 er det foretatt betydelige endringer.  
 

• Kostnadsvektene er basert på faktiske kostnader på pasientnivå (KPP-prinsippet) og ikke 
kostnader fordelt ut i fra nasjonale fordelingsnøkler og standardiserte kostnadsgrupper 
som tidligere. Dette gir økt kvalitet i kostnadsdataene og en mer presis differensiering 
mellom DRG-er enn tidligere. 

• For å understøtte målsetting om mindre variasjon i andel dagkirurgi er det for utvalgte 
DRG-er foreslått lik vekt når prosedyreinnhold og pasientsammensetning er 
sammenlignbar, uavhengig av om pasienten legges inn eller ikke. Finansieringen endres for 
tilnærmet 57 % av all dagkirurgisk aktivitet.  

• Fra 2018 er kostnadsvektene korrigert som følge av ordningen med nøytral merverdiavgift. 
Korrigeringen gir endring i det relative forholdet mellom DRG-vektene, der prosedyrer med 
høy andel legemidler eller andre typer varekostnader er redusert. 

 
Beregninger etter testkjøring av 2017-aktivitet i ny grouper gir en positiv effekt av endringene. Et 
forsiktig anslag tilsier en inntektsøkning på 21 mill. kroner i SØ. Endringene slår ulikt ut for de 
forskjellige avdelingene i SØ. Beregninger på effekt av nye vekter er foretatt etter innlevering av 
budsjettinnspill og er dermed nøytralisert for den enkelte avdeling i budsjettforslaget for 2018. 
 
Basert på intern budsjettprosess og rammetildeling fra HSØ legges følgende budsjett til grunn for 
2018: 
 

 
 
Korrigert for groupereffekt fra 2017 til 2018 er det lagt inn en forventet aktivitetsvekst målt i DRG-
poeng på ca. 4,6 % innen somatisk virksomhet.  Det er videre lagt inn vekst i DRG-poeng for 
biologiske legemidler tilsvarende 10 mill. kroner. Økningen gjelder nye legemidler som inkluderes i 
ISF-systemet fra 2018. 
 
I posten for varekostnader er gjestepasientkostnader økt med 25,7 mill. kroner knyttet til nytt 
opptaksområde. I tillegg er budsjettet for kjøp fra OUS justert opp med ca. 13 mill. kroner basert 
på framskrivning av årets kjøp. Det lagt inn en økning på kostnader til medikamenter, både i 

B2017 B2018 Endring Endring %
Basisinntekter 3 600 505 3 794 875 194 370 5,4
ISF-inntekter egen region 1 492 658 1 621 384 128 726 8,6
Polikliniske Inntekter Inkl egenandeler 281 835 348 411 66 575 23,6
Andre inntekter 204 355 275 702 71 347 34,9
Sum inntekter 5 579 353 6 040 371 461 018 8,3
Varekostnader 1 002 719 1 110 884 108 165 10,8
Lønnskostnader 3 654 025 3 859 386 205 361 5,6
Andre driftskostnader 749 709 850 106 100 397 13,4
Sum driftskostnader 5 406 453 5 820 376 413 923 7,7
Avskrivninger 377 608 375 514 -2 094 -0,6
Netto finanskostnader 59 293 54 482 -4 811 -8,1
Resultat -264 001 -210 000 54 001 -20,5
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forhold til inngangsfart for 2017 og nye medikamenter som overføres fra folketrygden fra 1. januar 
2018. Alle varekostnader er prisjustert med 2 %. 
 
Lønnskostnader er justert ned med reduserte pensjonskostnader. I tillegg er det forutsatt en 
bemanningsvekst som følge av økt opptaksområde, inngangsfart 2018 samt eksternt finansierte 
årsverk. Det er videre budsjettert med en forventet lønnsøkning på 3 %. 
 
Det er budsjettert med en sykefraværsprosent på 7 %, som er i tråd med sykehuset HMS-strategi. 
 
Tjenestepris for IKT er basert på forutsetninger mottatt i foreløpig budsjett fra SP. Øvrige andre 
poster under andre driftskostnader er prisjustert med 2 %. 
 
Finanskostnader er budsjettert i henhold til budsjettforutsetninger fra HSØ.  
 
Prioriteringsregelen 
 
Det er i budsjettet for 2018 lagt opp til en høyere vekst i psykisk helsevern og TSB enn i somatikk 
for poliklinisk aktivitet. På dette området oppfyller SØ prioriteringsregelen. SØ oppfyller også 
prioriteringsregelen dersom kostnadsveksten måles i netto kostnader. Dvs. kostnadsvekst minus 
inntektsvekst. Ved innrapportering av prioriteringsregelen benyttes imidlertid kun kostnadsvekst. 
Kostnader til økt pasientbehandling innenfor psykisk helsevern og TSB berører i mye større grad 
kun bemanning sammenlignet med somatikk, som i større grad har større følgekostnader som 
f.eks. medisinske forbruksvarer, ambulansetransport og pasientreiser. Dette fører til at 
kostnadsvekst knyttet til nytt opptaksområde har et høyere kostnadsbilde for somatisk virksomhet 
enn for psykisk helsevern og TSB. 
 
Investeringer 
 
Tilgjengelige investeringsmidler for 2018 er på tilsvarende nivå som tidligere, ca. 50 mill. kroner. 
Midlene er ikke endelig fordelt mellom MTU, IKT og bygningsmessige investeringer. 
Enkeltinvesteringer over 5 mill. kroner vil bli forelagt styret til beslutning. 
 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
 
Hittil i 2017 har SØ en resultatforbedring på ca. 100 mill. kroner sammenlignet med 2016. 
Resultatforbedringen er en konsekvens av økte polikliniske inntekter og ISF-inntekter. I tillegg har 
det vært mindre merforbruk på lønn og innleie i første halvdel av 2017 enn tidligere periode i nytt 
sykehus. På tross av resultatforbedringen har SØ fortsatt utfordringer knyttet til forbruk av 
bemanning. Dette gjelder særlig døgnområder innen somatisk virksomhet. Andre områder med 
betydelige negative resultater i 2017 er kostnader til medikamenter og økt tjenestepris til SP som 
ikke var tatt høyde for i budsjettet. Gjestepasientkostnader internt i regionen viser også en økning 
i forhold til 2016.  
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Gjennom budsjettprosessen for 2018 er det forsøkt å øke realismen for de områdene som har 
negative avvik inneværende år. Dette gjelder særlig lønn, medikamenter, tjenestepris til SP og 
gjestepasienter. Fra 2. mai 2018 overføres opptaksområde for Vestby kommune til SØ. Dette er 
det tatt høyde for i budsjett 2018 og har gitt et økt handlingsrom. 
 
Til tross for økte bevilgninger, vil 2018 bli et økonomisk krevende år. Budsjettet forutsetter at 
arbeidet med optimalisering av pasientflyt i nytt bygg og nye IKT-løsninger fortsetter. Avdelinger 
med størst underskudd i 2017, har fått økte bevilgninger i budsjett 2018. På grunn av utviklingen 
de siste månedene, er imidlertid inngangsfarten mot 2018 for høy, og enkelte av disse avdelingene 
må gjennomføre kostnadsreduserende tiltak i 2018. Det er igangsatt tiltak for å øke lederstøtten i 
de seksjonene som har stort kontrollspenn.  Det er planlagt interne oppfølgingsmøter med alle 
avdelinger fra midten av februar. 
 
Det er en forutsetning i budsjettet at SØ følger inngåtte LIS-avtaler og velger rimeligste alternativ 
av medikamenter der dette er forsvarlig. Det samme gjelder behandlingshjelpemidler.  
 
Det vil alltid følge en økonomisk risiko i forhold til overføring av kostnadsansvar for flere 
medikamenter, samt konsekvenser av fritt behandlingsvalg. Dersom nye, kostbare medikamenter 
godkjennes for bruk (kreftmedikamenter), kan dette gi 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 
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 for 2018 bygger på de forutsetningene som er kjent p.t. Eventuelle endringer som følge 
av behandling av statsbudsjettet eller endringer fra interne leverandører som vil ha vesentlige 
konsekvenser for SØs budsjett for 2018, vil bli fremlagt for ny styrebehandling i et senere 
styremøte. 
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