
 

 
 
Vedlegg 2 – Prosess for rullering av økonomisk langtidsplan 2017-2020  
 
Bestilling og føringer fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ) 
 
Helse Sør-Øst RHF (HSØ) har i budsjettskriv nr. 1-2016 orientert om prosessen for utarbeidelse 
av foretakenes økonomiske langtidsplan (ØLP) for perioden 2017-20. Styret i Helse Sør-Øst 
RHF vil i møte 10. mars fastsette de planmessige forutsetningene for medisinskfaglige 
prioriteringer og aktivitetsvurderinger, HR- området, forhold knyttet til IKT/ Sykehuspartner samt 
budsjettmessige inntektsforutsetninger for perioden. 
 
I oppdragsdokument 2016 til Helse Sør-Øst RHF vises det til Regjeringens overordnede 
målsetninger. Disse forutsetter at virksomheten skal innrettes med sikte på å nå følgende 
overordnede mål: 
 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet. 

 
For å spisse og tydeliggjøre utfordringer, og prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen er det 
vedtatt målformuleringer som en del av Plan for strategisk utvikling 2013-2020. Målene uttrykker 
organisasjonens ambisjoner om tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet: 
 

• Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 
• Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent 
• Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 
• Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med 

etablering av forbedringstiltak for egen enhet. (Denne målformuleringen vurderes endret. 
Evt. forslag om ny målformulering vil bli innarbeidet i styresaken som legges frem i 
styremøte for Helse Sør-Øst RHF 10. mars) 

• Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 
 
Samtlige mål for Helse Sør-Øst vil bli revidert i forbindelse med regional utviklingsplan.  
 
Prosessene for ØLP og budsjett 2017 vil være samordnet, og slik at styret i HSØ behandler den 
samlede regionale ØLP i sitt styremøte 16.juni.  
 
 
Prosess 
Frist for leveranse av helseforetakenes ØLP til HSØ er 14.april. HSØ har et administrativt 
dialogmøte med Ahus 19.april. Senere vil foretakets forslag til ØLP behandles i et ordinært 
oppfølgingsmøte.  
 
Helse Sør-Øst forutsetter at ØLP behandles av foretaksstyrene, fortrinnsvis før leveranse 
14.april, men senest før 31.mai 2016. Styrebehandlingen skal omfatte drifts- og 
investeringsbudsjett, likviditetsbudsjett, samt en samlet vurdering av foretakets bæreevne og 
likviditetssituasjon. 
 
For å ha en god prosess med styret vil arbeidet med rullering av økonomisk langtidsplan 
fremlegges på møtene i mars og april, samt i juni. Administrerende direktørs forslag til ØLP 
2017-20 legges frem for styret til endelig behandling i møtet 27. april.  
 

 
 

 



 

Etter HSØs behandling av regional ØLP i sitt styremøte 16. juni vil det til styremøtet i juni 
fremlegges en sak med fastsettelse av endelig ØLP for foretaket for perioden 2017-20. 
 
Overordnet planprosess mot mål og budsjett 2016 
Gjennom arbeidet med økonomisk langtidsplan har Ahus etablert 4-årige budsjettiltak for alle 
divisjoner. Arbeidet med ØLP 2017-20 vil være en rullering av divisjonsvise budsjettrammer og 
divisjonsvise budsjettiltak i kommende periode. Sammenhengen mellom planprosessen for ØLP 
2017-20 og budsjettprosessen for 2017 illustreres overordnet under: 
 

 
 
Hovedelementer i økonomisk langtidsplan 2017-20 
 
Endring av opptaksområde 
Helse Sør-Øst har vedtatt overføring av Vestby kommune til Østfold sykehusområde fra 
01.01.2017 (Sak 090/2014). Imidlertid er det knyttet en viss usikkerhet til overføringen. Den er 
avhengig av at det nye Østfoldsykehuset på Kalnes har en tilfredsstillende kapasitetssituasjon. 
Det ventes en avklaring i forbindelse med arbeidet med økonomisk langtidsplan våren 2016. 
 
Utfasing av Vestby vil innebære at opptaksområdet reduseres med ca. 17 000 innbyggere. 
Dette vil bare ha begrenset innvirkning på det somatiske sengebehovet på Nordbyhagen (30 
senger i 2030). Helse Sør-Øst estimerte med bakgrunn i aktivitetsdata fra 2012 at en utfasing av 
Vestby vil føre til en reduksjon i netto inntekter (endring i inntekter – endring i 
gjestepasientkostnader) for Akershus universitetssykehus i størrelsesorden 150 mill kroner i 
året. 
 
Den geografiske nærheten til Ski innebærer at befolkningen i Vestby vil kunne benytte seg av 
Akershus universitetssykehus sine elektive tilbud ved Follo DPS og Ski sykehus. I og med at det 
ikke er gjestepasientoppgjør i Helse Sør-Øst for barn og unge i psykisk helsevern, kan det bli 
aktuelt å inngå en avtale hvor Sykehuset Østfold HF i en overgangsperiode kjøper polikliniske 
konsultasjoner for et antall pasienter fra Vestby. Dette behovet er først og fremst knyttet til 
fullføring av polikliniske behandlingsforløp. 
 
Utviklingsplan 2030 
Den virksomhetsmessige utviklingsplanen for Akershus universitetssykehus 2016-30 beskriver 
ønsket utviklingsretning for kjernevirksomheten i sykehuset. En komplett utviklingsplan skal 
imidlertid også skissere hvilke bygningsmessige og økonomiske forutsetninger som er 
nødvendige for å realisere utviklingsmålene for virksomheten.  

Budsjett 2016: Implementering av tiltak
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I planen beskrives en rekke kortsiktige utviklingstiltak som kan gjennomføres innenfor dagens 
bygningsmasse, samt mer langsiktige tiltak som i større grad forutsetter nybygg. Ahus vil 
innarbeide utviklingsplanens kortsiktige utviklingstiltak i økonomisk langtidsplan, både drifts- og 
kapasitetsmessige konsekvenser. 
 
Målet er således at økonomisk langtidsplanlegging, utviklingsplanens ambisjoner og tilpasning 
av aktiviteten til den til enhver tid gjeldende budsjettramme skal fremstå som en helhetlig 
planprosess. 
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