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Økonomisk langtidsplan 2019-2022 (2038)  

 

Sammendrag: 
For å oppnå økonomisk bærekraft i Sykehuset Østfold må kostnadsnivået reduseres samtidig som 
aktivitetsbaserte inntekter økes. 

 

Forslag til vedtak:  

 
1. Styret vedtar fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2019-2022. 
2. Økonomisk langtidsplan 2019-2022 legges til grunn for arbeidet med budsjett 2019. 
3. Styret ber om at det innarbeides ytterligere tiltak i langtidsplanperioden for å forbedre den 

likviditetsmessige situasjonen. 
 

 
Sarpsborg, den 07.05 2018 
 
 
 
Irene Dahl Andersen 
kst. administrerende direktør 
 
 
 
  
  



  

Sykehuset Østfold   

Styremøte 14.05.2017 Side 2 av 11 

Styresak nr.: 33-18  

 
1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 

 
Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan 
(ØLP) for perioden 2019-2022 og at ØLP 2019-2022 legges til grunn for arbeidet med budsjett 
2019. 
Administrerende direktør anbefaler at det innarbeides ytterligere tiltak i langtidsplanperioden for 
å forbedre den likviditetsmessige situasjonen. 
 

2. Faktabeskrivelse 

 
Rammer og styringssignaler fra Helse Sør-Øst (HSØ) – Om økonomisk langtidsplan 
 
Økonomisk langtidsplan er en konkretisering og konsekvensvurdering av vedtatt Strategisk fokus 
og mål i forhold til økonomiske rammebetingelser for det enkelte helseforetak. Hensikten med 
arbeidet er å vise utviklingen innenfor driftsmessige forhold i et fireårig perspektiv, samt legge til 
rette for helhetlig vurdering av foretakets økonomiske bæreevne for investeringer i et lengre 
perspektiv frem til 2038. Økonomisk langtidsplan rulleres hvert budsjettår, slik at første år i 
planperioden blir førende for neste års budsjett. 
 
Regionale prioriteringer, herunder investeringer, samt foreløpige inntektsrammer legger 
grunnlaget for helseforetakets arbeid med egne prioriteringer i økonomisk langtidsplan. 
 
Den samlede overføring av inntekter til drift og investering fra HSØ legger rammer for aktiviteten i 
foretaket. En samlet rammetildeling gjør at styret må beslutte hvordan den totale økonomiske 
rammen skal fordeles mellom drift og investeringer. Prinsippet om rammetildeling innebærer at 
foretaket selv må skaffe handlingsrom for investeringer og nye helsefaglige prioriteringer. 
 
Økt opptaksområde med Vestby kommune er ikke innarbeidet i fremlagt ØLP-leveranse. Tidspunkt 
for overføring vil bli behandlet i HSØ i løpet av mai 2018. 
 
Mål for perioden 
 
Det stilles krav og vilkår til den bevilgningen SØ årlig mottar gjennom foretaksmøter og det årlige 
oppdragsdokumentet og mål for perioden forutsettes videreført: 
 

1. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 
2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 prosent 
3. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på henvisning 
4. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeider undersøkelsen med 

etablering av forbedringstiltak for egen enhet. 
5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 
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1. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 

 
Det har vært arbeidet målrettet de siste årene for å redusere ventetider og fristbrudd. HSØ har 
satt som mål at samlet ventetid for helseforetaket skal være under 50 dager innen 2021. Hittil i 
2018 hadde SØ en samlet ventetid for avviklede pasienter på 57,2 dager.    
 
Målsetting i SØ er at det ikke skal være fristbrudd. Per mars 2018 er andelen 1,4 %. Det vil i 
planperioden arbeides videre med å forebygge fristbrudd og opprettholde en kort ventetid. 
 

2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 prosent 
 
Det gjennomføres prevalensmålinger i SØ fire ganger per år. Siste prevalensmåling viste et nivå på 
3 %. Utviklingen følges opp i planperioden. 
 

3. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning  
 

Hittil i 2018 har 75 % av pasientene fått bekreftelse på timeavtale sammen med mottatt 
henvisning. Det arbeides med å øke andelen gjennom årsplanlegging av ressurser og innføring av 
bookingsystem. 
 

4. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med 
etablering av forbedringstiltak for egen enhet 

 
SØ har etablert systematikk rundt oppfølging av de årlige medarbeiderundersøkelsene. 
Oppfølgingsarbeidet blir ivaretatt i avdelingene. Det utarbeides elektroniske tiltaksplaner med 
forbedrings- og bevaringsområder som enkelt kan følges opp.  
 

5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 
 
Bygging av nytt sykehus på Kalnes og ut-/ombygging i Moss har medført økte kostnader i form av 
renter og avskrivninger. Økte avskrivninger til bygg, utstyr og IKT-løsninger utgjør en årlig 
kostnadsvekst på ca. 395 mill. kroner sammenlignet med 2014. Endring i finansresultat utgjør en 
årlig kostnadsvekst på 80 mill. kroner. Samlet kostnadsvekst medfører dermed behov for 
kostnadsreduserende tiltak/økte inntekter på til sammen 475 mill. kroner for å ha et resultat i 
balanse. Det er gitt rom for å gjennomføre resultatforbedringene over noe tid, men for å ha en 
bærekraftig økonomisk utvikling bør perioden med negative økonomiske resultater gjøres så kort 
som mulig. Uten en økonomisk utvikling med positive regnskapsmessige resultater vil det ikke 
være mulig å reinvestere for å opprettholde dagens verdier.  
 
SØ har i 2018 et godkjent budsjett på -210 mill. kroner. Dette medfører et gjenstående behov for 
kostnadsreduksjoner eller økte inntekter, for å ha et resultat i balanse, utgjør 210 mill. kroner. 
Utvidelse av opptaksområdet vil være et tiltak for å redusere perioden med underskudd. Det 
forventes videre at det aktiviteten kan økes uten tilsvarende kostnadsvekst, dvs. årlig økning i 
basisramme og aktivitetsbaserte inntekter vil bidra til resultatforbedring. Gjennom en slik utvikling 
planlegges det med at sykehuset vil være i økonomisk balanse innen 2024. 
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I 2026 og 2036 vil det være markante reduksjoner i avskrivninger, da store deler av gjennomførte 
investeringer vil være ferdig avskrevet i disse årene. Det forutsettes at overskudd som genereres 
etter 2026 som følge av reduserte avskrivningskostnader og rentekostnader benyttes til fremtidige 
nødvendige investeringer. 
 
 
Aktivitetsforutsetninger 
 
HSØ legger som planforutsetning opp til aktivitetsvekst for 2019 som er høyere enn 
befolkningsveksten innen alle tjenesteområder. Følgende regionale mål settes: 
 

 Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være i overkant av 2 % i 2019.  

 Vekst i aktiviteten innen somatikk skal være om lag 7 % i planperioden.  

 Veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for 
seg være høyere enn for somatikk.  
 

Foretakene kan budsjettere med høyere vekst forutsatt at målkrav med hensyn til prioritering 
mellom tjenesteområdene oppfylles og skjer innen rammene av en bærekraftig økonomi. Det 
forventes å bli lagt til rette for en vekst innen somatikk på minst 7 % i perioden 2019-2022. Når det 
gjelder andre tjenesteområder, er det foreløpig ikke gitt konkrete forutsetninger for vekst utover 
at det sikres tilstrekkelig samlet kapasitet for medisinske støttefunksjoner. 
 
Det er forventet en befolkningsvekst i sykehusets opptaksområde på 10,2 % i perioden 2018-2022, 
inklusiv utvidelse av befolkningen bosatt i Vestby. Utøket opptaksområde er allerede innarbeidet i 
budsjett for 2018 med 8 måneders effekt. Resterende 4 måneders effekt er innarbeidet i 
planforutsetningene for 2019. 
 
Innen voksenpsykiatri (VOP) og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbrukere (TSB) er det 
lagt opp til årlig vekst for poliklinisk aktivitet på 3 % i 2019 og deretter en årlig vekst på 1,5 %. Det 
er ikke forutsatt vekst for døgnopphold innen psykisk helsevern og TSB. Det er lagt til grunn en 
høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk. 
 
I somatisk virksomhet er det forutsatt vekst på alle områder. Den største veksten planlegges innen 
poliklinisk virksomhet. Det er lagt opp til en aktivitetsvekst, målt i DRG-poeng, på 2,5 % fra 2018 til 
2019. Deretter en årlig vekst på 1,5 % i 2020 og 2021. 
 
SØ har økt sin egendekningsgrad fra 71,4 % i 2011 til 74,6 % i 2016. Det er fortsatt noen områder 
hvor det er potensial for å «ta tilbake» pasienter som blir behandlet ved andre helseforetak. Dette 
gjelder særlig kreftpasienter som starter sin behandling ved Oslo universitetssykehus (OUS).  
 
Det er investert i mye nytt utstyr innen i senter for laboratoriemedisin på Kalnes. Det har medført 
at SØ har utvidet repertoaret av analyser i egen regi. Dette har medført et redusert behov for å 
sende prøver til analyse til andre laboratorier, noe som har medført både en reduksjon i kostnader 
og økt inntekter. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til effekter som følge av endret 
finansiering av polikliniske analyser. Per mars i år har SØ et negativt avvik i forhold til budsjett på 
dette området.  
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Økonomiske rammer 
 
SØ baserer sitt arbeid på foreløpige rammeforutsetninger fra HSØ. 
 

 
 
Oversikten viser utvikling i basisrammen i perioden 2019-2022. I perioden etter 2021 forutsettes 
det en årlig vekst på ca. 31 mill. kroner per år i økt basisramme. 
 
I inntektsmodellelementer for 2019 gjelder endringen økt opptaksområde.  I tillegg er det lagt en 
forutsetning om årlige økte bevilgninger i statsbudsjettet knyttet til befolkningsvekst på ca. 32 
mill. kroner i året og en forventet en årlig reduksjon i basisrammen på ca. 6 mill. kroner knyttet til 
regional inntektsmodell.  
 
Oversikten under viser tidligere beregnet nettoeffekt av overtakelse av opptaksområde for Vestby. 
 

 
 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF

Beregning av foreløpig inntektsramme 2 019 2 020 2 021 2 022

Basisramme inkl. KBF forrige periode 3 814 056 3 843 026 3 869 303 3 896 215

Endringer

Forskuttert red. basis 2018 sfa pensjon -57 538       

Omfordeling inntektsmodell 52 284        -5 915         -5 270         -5 435         

Økt aktivitet 32 206        32 192        32 182        32 171        

Ervervet hjerneskade barn og unge 727              

Eidsberg fengsel PHV 1 291           

Foreløpig basisramme 3 843 026   3 869 303   3 896 215   3 922 951   

Forskning Basis 7 010 7 010 7 010 7 010

Forskning Tilskudd 0 0 0 0

Nasjonale kompetansesentra 0 0 0 0

Andre statlige tilskudd 2 645 2 645 2 645 2 645

Sum faste inntekter 3 852 682   3 878 958   3 905 870   3 932 606   

Økonomiplan 2019-2022
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Oversikten viser beregnet årseffekt på basisramme, aktivitetsbaserte inntekter samt endringer i 
andre inntekter og kostnader ved overføring av Vestbys befolkning. Redusert basisramme fra OUS 
gjelder kostnader knyttet til pasientreiser og ambulansetjeneste. 8 måneders effekt er innarbeidet 
i budsjett 2018. Resterende er innarbeidet i 2019 i fremlagte ØLP. 
  
Basert på budsjettert aktivitetsnivå og kostnadsutvikling vil resultatutvikling for perioden være 
følgende: 
 

 
 
I 2019 det budsjettert med en økning i aktivitetsbaserte ISF-inntekter på 41 mill. kroner (2,5%). 
Samlet sett for perioden 2019 til 2022 er veksten forutsatt å være 7,2 %. Beregnet vekst er sett i 
forhold til plantall for 2018. Forskjøvet overføring av pasienter fra Vestby forventes å medføre enn 
høyere vekst sett i forhold til faktisk nivå 2018. For poliklinisk inntekter er det budsjettert med en 
tilsvarende vekst som for ISF-refusjoner. 
 
For å oppnå økonomisk bærekraft over tid forutsettes det at aktivitetsvekst kan skje uten 
tilsvarende vekst i bemanning. SØ har hatt en bemanningsvekst på 9 % i perioden 2012 til 2016, 
uten tilsvarende vekst i aktivitet. Sammenlignet med andre helseforetak i HSØ har SØ hatt den 
største bemanningsveksten i perioden 2012 til 2016. I 2017 var det en positiv utvikling med høy 
aktivitetsvekst samtidig med en bemanningsreduksjon på 1,4 %.  
 
Per mars 2018 har det vært en økning i bemanningen med 1,5 % i forhold til samme periode i 
2017, og en nedgang i aktiviteten målt i antall innlagte og polikliniske konsultasjoner. Aktiviteten 
målt i DRG-poeng er slik at produktiviteten i sykehuset har økt. Sammenlignet med andre 
helseforetak bør det imidlertid fortsatt være potensial for å øke produktiviteten ytterligere i SØ. 
 
Med bakgrunn behov for økonomisk bærekraft, er det i forbindelse med budsjettarbeidet for 2019 
gitt føringer om kostnadstilpasninger tilsvarende budsjettert nivå 2018. Godkjent 

F2017 B2018 2019 2020 2021 2022

Basisramme 3 590 268 3 821 063 3 850 036 3 876 313 3 903 225 3 929 961

ISF-refusjoner 1 526 916 1 654 499 1 695 593 1 721 301 1 747 435 1 773 969

Polikliniske inntekter 213 422 219 247 223 632 228 105 231 527 233 842

Andre inntekter 313 913 345 704 352 618 355 416 360 659 364 265

Sum inntekter 5 644 519 6 040 513 6 121 880 6 181 134 6 242 846 6 302 037

Varekostnader 1 065 351 1 109 902 1 137 960 1 146 764 1 161 809 1 177 155

Lønn og innleie 3 141 896 3 287 241 3 299 494 3 299 494 3 299 494 3 299 494

Pensjonskostnader 581 008 576 954 517 881 517 881 517 881 517 881

Andre driftskostnader 751 270 846 420 850 720 863 720 873 920 878 290

Avskrivninger 372 806 375 514 364 465 359 921 358 644 358 750

Sum driftskostnader 5 912 330 6 196 031 6 170 521 6 187 780 6 211 749 6 231 570

Driftsresultat -267 812 -155 517 -48 640 -6 646 31 097 70 468

Renteinntekter 1 770 1 380 1 351 1 692 1 979 2 196

Rentekostnader 54 893 55 862 58 986 72 938 89 552 94 760

Sum finanskostnader -53 124 -54 482 -57 635 -71 246 -87 572 -92 564

Årsresultat -320 936 -210 000 -106 276 -77 892 -56 475 -22 096
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bemanningsvekst gjelder kun helårseffekt av nyopprettede stillinger knyttet til overføring av 
Vestby.  
 
Det er forventet en vekst i kostnader til medikamenter i hele perioden (2018-2021) utover ordinær 
prisvekst. I 2018 er det budsjettert med økte kostnader til konserninterne gjestepasienter til Ahus 
som følge av forventet «haleheng» av pasienter fra Vestby som mottar behandling ved Ahus. Det 
er i langtidsplanen forutsatt en nedgang i disse kostnadene fra 2019.  
 
For å opprettholde god standard på bygningsmassen bør det avsettes midler til løpende 
vedlikehold på ca. 250 kroner per kvadratmeter per år for hele bygningsmassen. Per dags dato er 
ikke vedlikeholdsbehovet i nytt bygg på Kalnes, så høyt. SØ bruker p.t.  ca. 130 kroner per 
kvadratmeter. Fra 2020-2021 vil behovet øke og kostnadsveksten er innearbeidet i fremlagte 
økonomiske langtidsplan. Det forventes å være variasjon gjennom de ulike årene basert på at mye 
av vedlikeholdsbehovet på Kalnes vil være innenfor 5-års sykluser. Variasjoner gjennom år er ikke 
gjenspeilet i ØLP for perioden 2019-2022(38) men vil bli innarbeidet i neste års leveranse. 
 
Videre er det innarbeidet økte leiekostnader som følge av inngåelse av planlagt nytt leieforhold for 
DPS Fredrikstad. 
 
Oppsummert gir dette følgende endringer: 
 

 
 
Oversikten viser årlige endring av inntekter og kostnader i perioden. Basisramme for perioden 
økes med 108 mill. kroner. dvs. en økning på 2,8 %. Endringen i basisrammen må sees i 
sammenheng med reduksjon i pensjonskostnader, slik at reell endring er 4,4 %.  
 
For perioden etter 2022, dvs. fra 2023 til 2038, forutsettes det en årlig økning i basisrammen på 32 
mill. kroner. Det forutsettes en årlig vekst i aktivitetsbaserte inntekter på 1 %, gjennomsnittlig årlig 
vekst i varekostnader, driftskostnader og personellkostnader på 0,8 %. Disse forutsetningene vil gi 
en årlig resultat utvikling som illustrert i tabellen under. 
 

Effekter per år 2019 2020 2021 2022 Akk. Akk i %

Basisramme 28 973 26 277 26 912 26 736 108 898 2,8

ISF-refusjoner 41 094 25 707 26 135 26 534 119 470 7,2

Polikliniske inntekter 4 385 4 473 3 422 2 315 14 594 6,7

Andre inntekter 6 914 2 798 5 243 3 607 18 561 5,4

Sum inntekter 81 367 59 254 61 711 59 192 261 524 4,3

Varekostnader 28 058 8 804 15 045 15 346 67 254 6,1

Lønn og innleie 12 253 0 0 0 12 253 0,4

Pensjonskostnader -59 073 0 0 0 -59 073 -10,2

Andre driftskostnader 4 300 13 000 10 200 4 370 31 870 3,8

Avskrivninger -11 048 -4 544 -1 277 105 -16 764 -4,5

Sum driftskostnader -25 510 17 260 23 968 19 821 35 539 0,6
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SØ vil med forutsatt inntekts- og kostnadsutvikling ha negative driftsresultater frem til 2023. Fra 
2024 vil resultatene gradvis bedres som en konsekvens av årlige resultatforbedringer og reduserte 
avskrivnings- og rentekostnader. 
 
Oversikten under viser budsjettert årlig vekst i DRG-produktivitet i SØ i ØLP 2019-2022. 
Produktiviteten måles gjennom antall DRG-poeng i forhold til bemanningsforbruk innen somatikk. 
 

 
 
Tabellen under ISF-produktivitet for de ulike helseforetakene i HSØ per mars 2018. Oversikten 
viser at det burde være potensiale for økt produktivitet i SØ når det sammenlignes med øvrige 
helseforetak 
 

 
 
Investeringer og likviditetsutvikling 
 
SØ har et betydelig vedlikeholdsetterslep ved sykehuset i Moss. Dette er vedlikehold som i all 
hovedsak vil bli gjennomført som investeringsprosjekter da tiltakene vil medføre oppgradering av 
bygningsmessig standard og må dermed klassifiseres som investeringer. Det er i ØLP forutsatt et 
årlig investeringsnivå på 25 mill. kroner knyttet til bygg for å dekke vedlikeholdsetterslep i Moss og 
mindre bygningsmessige endringer.  

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1,61 1,70 1,73 1,77 1,79 1,81
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Det er videre lagt inn en kostnader til etablering i strålesenter i 2028 med en kostnad på 280 mill. 
kroner. Beløpet er ikke kvalitetssikret og det forventes regionale føringer på hva kostnadene skal 
estimeres til. Det er ikke lagt inn investeringer knyttet til utvidelse av akuttmottak og eventuelt 
administrasjonsbygg. 
 
Det er gjort analyser i forhold til behov for investeringsmidler til MTU for å opprettholde en 
forsvarlig MTU-park og tilby moderne pasientbehandling innen alle områder.  
 
Analysen viser at det vil være behov for en økning i investeringsbudsjettet, fra dagens nivå, til 70 
mill. kroner per år fra 2022. Den verdivektede snittalderen vil falle marginalt frem mot 2021 til 
rundt 3,7 år for deretter å stige frem mot 2036. I 2036 vil den verdivektede snittalderen være på 
5,9 år. 
 
Gitt en slik økning i investeringsnivået vil SØ ha en moderne MTU-park og vil kunne tilby moderne 
pasientbehandling innenfor alle områder. I fremlagte ØLP er det lagt inn et investeringsnivå på 
MTU-utstyr på gjennomsnittlig 67 mill. kroner per år, dvs. noe lavere enn anbefaling. 
 
Det er planlagt følgende salg av bygg i perioden:  
 

 Leiligheter i Ths. Schwartz gt. i Fredrikstad i 2019   

 St. Joseph i Fredrikstad i 2021 

 Leiligheter i Halden (Søsterveien) i 2019  

 Edw. Ruud i Indre Østfold i 2021 

 Prestenggata i Indre Østfold i 2021 
 
Likviditetsmessig effekt er innarbeidet i fremlagte ØLP men resultateffekter er ikke hensyntatt i 
resultatoppstillingen. 
 
Forventet økte årlige leiekostnader som følge av erstatning av lokaler ved salg er beregnet til 15,2 
mill. kroner.  
 
Med de forutsetningene som er lagt, vil SØ vil for perioden 2019 til 2025 ha en negativ 
likviditetsmessig utvikling grunnet negative driftsresultater og tilbakebetaling av lån og fordring til 
HSØ. 
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Oversikten viser likviditetsmessig utvikling i perioden 2019 og 2028 i forhold til tilgjengelig 
driftskreditramme på 907 mill. kroner. Fra 2019 vil det være behov for å øke kredittrammen selv 
med den resultatutviklingen som er forutsatt. Konsekvensen vil være økte rentekostnader som 
følge av høyere trekk på driftskreditten.  
 
For å redusere perioden med behov for å trekke på driftskredittrammen, må det innarbeides 
ytterligere tiltak i langtidsperioden. Det er et overordnet mål å gjøre perioden med 
likviditetsmessig underskudd så kort som mulig. 
 
Risikoområder 
 
Størst risiko i forhold til måloppnåelse av ambisjonsnivået i forslag til økonomisk langtidsplan vil 
være i forhold til å unngå bemanningsøkning i kombinasjon med økt aktivitetsnivå. SØ har hittil i år 
økt bemanningen med 1,5 % i forhold til samme periode i 2017 noe som medfører et merforbruk 
på bemanning, utover budsjett, på flere områder. Merforbruket er særlig knyttet til områder med 
høyt korridorbelegg, høy turnover og økende korttidsfravær. Det er igangsatt tiltak som forventes 
å redusere merforbruket i løpet av første halvår.  
 
Vekst i kostnader til medikamenter, utover ordinær vekst, er forutsatt i perioden 2019-2022. Dette 
medfører et forsterket krav om å redusere øvrige kostnader i SØ. Det er ikke forutsatt at økte 
medikamentkostnader vil medføre økte bevilgninger over statsbudsjettet. For å oppnå en 
bærekraftig økonomisk utvikling må dermed denne kostnadsøkningen finansieres gjennom 
reduksjon i andre kostnader.  
 
Budsjettprosess for 2019 er startet og målsetting om å beslutte fordeling av rammer på klinikknivå 
er satt til 19. juni 2018. Budsjettprosessen kan da gjennomføres umiddelbart via 
linjeorganisasjonen med bistand fra stabsfunksjoner, særlig økonomi og HR.  
 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

 
Administrerende direktør ser at de økonomiske forutsetningene som er lagt til grunn for å sikre en 
bærekraftig utvikling av sykehusets økonomi er meget krevende. Investeringskostnader som er 
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gjennomført i Kalnes og Moss krever betydelige driftstilpasninger for å ha en bærekraftig 
økonomisk utvikling. Fremlagte innspill til ØLP har en positiv resultatutvikling. Til tross for dette er 
det behov for ytterligere kostnadsreduserende tiltak i langtidsperioden. Dette vil redusere 
behovet for tilførsel av likviditet og korte ned perioden med likviditetsmessige underskudd. 
 
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 
sammenlignet med øvrige helseforetak i HSØ. 
 
I det fremlagte forslaget er det innarbeidet en årlig driftseffektivisering gjennom økt aktivitet uten 
økning i bemanning frem til 2023. Det arbeides kontinuerlig med tiltak og tilpasninger for å ha en 
inngangsfart mot 2019 som er innenfor årets budsjett. ØLP 2019-2022 har tilnærmet lik 
resultatutvikling sammenlignet med styrebehandlet ØLP 2018-2021 inkl. Vestby.   
 
Det må være en forutsetning at omstillinger gjøres på en slik måte 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


