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Sak 64/16 Økonomisk langtidsplan 2017-20 
 
Styret behandlet forslag til økonomisk langtidsplan i sak 32/16 og vedtok følgende: 
 

1. Styret godkjenner foretakets innspill til Helse Sør-Østs økonomiske langtidsplan for 
perioden 2017-20. 

2. Styret er kjent med at pågående regionale utredninger knyttet til eventuelle endringer 
i foretakets opptaksområde og eventuelle større bygningsmessige investeringer som 
følge av foretakets utviklingsplan etter føringer fra Helse Sør-Øst ikke er innarbeidet i 
innspillet til den økonomiske langtidsplanen for 2017-2020. 

3. Styret ber administrerende direktør fremlegge en oppdatert økonomisk langtidsplan i 
juni 2016, etter gjennomføring av dialog med Helse Sør-Øst RHF. 

 
Akershus universitetssykehus HF fikk tilbakemelding fra Helse Sør-Øst RHF 8.juli. Denne 
saken følger opp styrets vedtak og redegjør for tilbakemeldingene fra Helse Sør-Øst til 
helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan, samt om status for endringer av 
opptaksområde og større prioriterte investeringsprosjekter. Videre gis det en orientering om 
status for arbeidet med budsjett 2017. 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 

1. Styret tar tilbakemeldingene fra Helse Sør-Øst til foretakets innspill til økonomisk 
langtidsplan 2017-20 til etterretning. 

2. Styret legger til grunn resultatmålene i perioden og ber administrerende direktør 
arbeide videre med driftsrelaterte tiltak slik at målene kan oppnås. 

3. Styret ber administrerende direktør om å etablere god dialog med Helse Sør-Øst for 
planlegging og gjennomføring av regionens vedtak om endring av opptaksområde og 
avklare fremdrift og finansiering av investeringene i nytt strålebygg og psykiatribygg. 

 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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1. INNLEDNING 
 
Det vises til styresak 21-16 om prosess for rullering av økonomisk langtidsplan behandlet i 
møtet 30.03.16 og til styresak 32-16 om forslag til økonomisk langtidsplan 2017-20 
behandlet i møtet 27.04.16. I denne saken redegjøres det for tilbakemeldingene fra Helse 
Sør-Øst til helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan, samt status for arbeidet med 
budsjett 2017 
 
Økonomisk langtidsplan 2017-20 beskriver foretakets forventede rammer knyttet til kapasitet, 
aktivitet, driftsøkonomi og investeringer de neste fire årene.  
 
Budsjett 2017 utgjør første året i økonomisk langtidsplan og tar utgangspunkt i aktivitets- og 
inntektsrammene for 2017. I økonomisk langtidsplan er det fastsatt et overskuddsmål for 
2017 på 144 mill. kroner. Det arbeides nå med prioritering og detaljering av tiltaksplaner og 
utarbeidelse av plantall og detaljbudsjetter for 2017. 
 
Den overordnede tidsplanen for plan- og budsjettprosessen er fastsatt som illustrert under.     
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2. KORT OM PLANFORUTSETNINGENE I ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-
20 

2.1. AKTIVITESFORVENTNINGER 2017- 20  
SSBs befolkningsfremskrivninger (MMMM) viser en vekst på ca. 6 % i perioden 2016-20. 
Andelen eldre (67 år +) øker i perioden med 0,7 %-poeng og det er å forvente en 
aktivitetsvekst noe høyere enn befolkningsveksten. I ØLP-perioden er det lagt til grunn en 
samlet aktivitetsvekst i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst på om lag 8 % i perioden.  
 
Innen somatikk er det lagt til grunn en årlig aktivitetsvekst i underkant av 2 %. Innenfor 
psykisk helsevern og TSB planlegges det en vekst i poliklinisk aktivitet med 2 % pr år i 
perioden. Aktivitetsforutsetningene for døgnbehandling er videreført med uendret kapasitet 
og aktivitet både innen VOP, BUP og TSB. I og med at Ahus ikke vil kunne nå målet om nytt 
psykiatribygg innen økonomiplanperioden, vil Ahus fortsatt være avhengig av å kjøpe 
behandlingskapasitet fra OUS i flere år fremover. I økonomiplanperioden vil Ahus ha behov 
for å kjøpe kapasitet tilsvarende dagens kjøp av 8 døgnplasser innen psykosebehandling og 
10 døgnplasser innen sikkerhetspsykiatri. 
 
Det er lagt opp til en noe høyere vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB 
enn for somatikken i tråd med prioriteringsregelen. 
 

2.2. KAPASITESBEHOV 2017- 20  
For perioden 2017-20 er det forventet et økt kapasitetsbehov innen somatikken på opp mot 
60 senger gitt dagens behandlingsmønster og avlastningsavtaler. Dette vil bli håndtert 
gjennom: 
 

• Videre driftsoptimalisering ved dagenheter og bedre pasientforløp (redusert liggetid) 
• Innføring av nye driftskonsepter som frigjør sengekapasitet for bl.a barn 

(hjemmesykehus), søvnutredninger (poliklinisering) og fødsler (tidlig hjemreise) 
• Utrede ombygging og dermed endret bruk av resterende ubenyttede sengerom 
• God utnyttelse og samarbeid med planlagt økt tilbud i primærhelsetjenesten (KAD) 
• Utrede muligheten for mindre utbygginger som kan øke sengekapasiteten (f.eks sett i 

sammenheng med en eventuell utbygging av et stråleterapitilbud ved Ahus)   
 
En eventuell justering av foretakets opptaksområde ved at Vestby kommune overføres til 
Sykehuset Østfold vil kunne reduseres kapasitetsbehovet i somatikken med 15-20 senger 
(tilsvarende et års befolkningsvekst).  
 
Samlet vurderes kapasiteten ved Ahus i løpet av perioden frem til 2020 gitt en videreføring 
av avlastningsavtalen med Diakonhjemmet og dagens opptaksområde å kunne bli presset. 
 

2.3. INNTEKTSRAMMER, RESULTATMÅL OG OMSTILLINGSBEHOV 2017-20 
De faste inntektene som Ahus mottar fra Helse Sør-Øst viser en årlig vekst på ca. 1 % 
korrigert for endringene i pensjon (5,57 mrd kroner i 2016). Med aktivitetsforutsetningene i 
perioden forventes de variable inntektene å øke med ca. 40 mill. kroner årlig. Samlet vokser 
inntektene med ca. 100 mill kroner årlig eller ca. 5 % i perioden. 
 
Det er lagt opp til en ambisjon om å øke overskuddsmålet mot slutten av perioden, fra 144 
mill. kroner i 2017 til 200 mill. kroner i 2020. Behovet for å reinvestere er betydelig ved Ahus 
allerede i dag, og vil øke i årene fremover. Ved oppnåelse av dette resultatmålet vil Ahus i 
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løpet av 2020 opparbeide en investeringsevne på ca. 250 mill. kroner, noe som i stor grad vil 
tilfredsstille det årlige reanskaffelsesbehovet. 
 

 
 
Omstillingsbehovet gitt disse resultatmålene er ca. 300 mill. kroner i perioden frem til 2020, 
hvor 110 mill. kroner oppstår i 2017 som vist i tabellen under. 
 

 
 
Med utgangspunkt i økonomisk risiko 2016, framskrivninger av aktivitet, inntekter og 
endringer i store kostnadsposter samt realistisk ambisjon for årlig omstillingsnivå er det lagt 
følgende prinsipper lagt til grunn for foretakets innspill til økonomisk langtidsplan: 
 

• Inntekter i tråd med framskrevet regional inntektsmodell og estimert aktivitetsvekst 
• Et resultatmål økende fra 144 mill. kroner årlig til 200 mill. kr årlig i 2020 for å dekke 

et stort og økende reinvesteringsbehov 
• Årlige effektiviseringskrav i størrelsesorden 1-1,5 % tilsvarende ca. 100 mill. kroner 
• Årlig realvekst i legemiddelkostnader med ca. 6 % dekket av dagens 

finansieringsmodell. 
 
En vesentlig andel av omstillingsbehovet forventes realisert gjennom økt produktivitet, dvs en 
vekst i aktiviteten med ca. 2 % parallelt med en langt lavere vekst på kostnadssiden. Til tross 
for en betydelig effektiviseringsambisjon og en forutsetning knyttet til lavere vekst i 
legemiddelkostnader enn estimert av Sykehusapotekene, vil ikke dette alene være 
tilstrekkelig for å nå resultatmålene i langtidsplanen. Den årlige utfordringen knyttet til 
budsjettert resultatmål foreslås løst innenfor det enkelte budsjettår, herunder må det særlig 
diskuteres om estimerte økning IKT-kostnader fra Sykehuspartner kan reduseres eller 
forskyves i tid. 
 
Etter føringer fra Helse Sør-Øst er konsekvensene av overføring av Vestby kommune til 
Østfold sykehusområde ikke innarbeidet i ØLP 2017-20. Overføringen vil innebære et 
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inntektsbortfall for Ahus i størrelsesorden 200 mill. kroner. I tillegg vil aktivitetsrelaterte 
kostnader knyttet til pasienter fra Vestby bortfalle, slik at den økonomiske effekten vil være 
ca. 140 mill. kroner. Overføringstidspunkt er ikke fastsatt foreløpig, men den økonomiske 
effekten må håndteres i fremtidige budsjetter.  

2.4. INVESTERINGSRAMMER 2017-20 
Finansieringskildene i årene fremover vil i hovedsak være likviditet fra eier. I perioden 2017-
20 er det lagt til grunn et årlig generelt investeringstilskudd på 76,9 mill. kroner som er 
tildelingen fra Helse Sør-Øst i ØLP-perioden. I tillegg legges det opp til en gradvis økt 
egenfinansiering fra 2019 (overskudd fra foregående år), slik at finansieringsevnen øker 
gradvis i perioden fra ca. 125 mill. kroner i 2017 til ca. 250 mill. kroner i 2021. 
 
Det er fra 2015 gitt adgang til å benytte finansiell leasing. For å ha en sikker og stabil drift er 
det viktig å realisere utskiftingsplanene, spesielt innenfor MTU. For å sikre et minimumsnivå 
for løpende utskifting kan anvendelse av finansiell leasing være et alternativ til lavt 
egenfinansieringsnivå tidlig i perioden. Finansiell leasing vil sannsynligvis i de fleste tilfeller 
representere en ufordelaktig økonomisk løsning for Ahus. I økonomisk langtidsplan er det 
lagt inn driftsøkonomiske konsekvenser av et forsiktig nivå på finansielle leasingavtaler 
tilsvarende ca. 20 mill. kroner årlig. Dette kan eventuelt reduseres gradvis i perioden i takt 
med økende egenfinansieringsevne. 
 

 
 

2.5. ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-20 FOR HVER DIVISJON 
Aktivitets- og inntektsrammer, resultatmål og omstillingsbehov er etablert for hver divisjon i 
ØLP-perioden. Divisjonene har arbeidet med tiltaksplaner i et 4-års perspektiv som grunnlag 
for å realisere de resultatmålene som foretaket har satt for hvert år i perioden. I forbindelse 
med utarbeidelsen av ØLP for 2017-20 våren 2016, leverte hver divisjon en tiltaksplan for 
kommende periode, og som vil rulleres hvert år. Første året i tiltaksplanen vil være det 
kommende budsjettår (2017) som det nå arbeides med å detaljere videre frem til 
ferdigstillelse av divisjonenes budsjettforslag 4.november. 
 
 
 
  

Finansiering egne midler
Investeringsevne egne midler 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Inv likviditet HSØ 58 000   85 400     76 900     76 900     76 900       76 900     76 900     
Resultatestimat ekspansivt -             72 000     144 000  144 000    170 000  200 000  
Salg 32 949     -             -             -               -             -             
EK-innskudd -9 800     -11 100   -24 995 -26 870 -28 885 -31 052 -33 381   

Sum årlig 48 200   107 249  123 905  194 030  192 015    215 848  243 519  
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3. TILBAKEMELDINGER FRA HELSE SØR-ØST 
 
Helse Sør-Øst ga tilbakemelding på foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2017-20 i 
brev av 08.07.16. I tillegg til å orientere om RHF-styrets vedtak i sak 051-2016 om 
økonomisk langtidsplan 2017-2020 påpeker Helse Sør-Øst eksplisitt behovet for å realisere 
driftsrelaterte tiltak for å oppnå de resultatmål som er satt i perioden. Videre understrekes 
kravet om prioritering av psykisk helsevern og TSB.  
 
Når det gjelder arbeidet med kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder og 
endringer i opptaksområdet er det behandlet i egen styresak (052-2016) og omtalt i styresak 
om økonomisk langtidsplan 2017-2020 (051-2016). 
 
Nedenfor gis en det en kort orientering om de forhold som omhandler Ahus.   
 

3.1. RESULTATUTVIKLING OG RISIKO 
Helse Sør Øst påpeker generelt til alle helseforetakene at det er en risiko knyttet til 
forventningen om produktivitetsvekst for å nå resultatmålene i foretakenes langtidsplaner. De 
understreker videre nødvendigheten av konkrete driftstiltak for å sikre økonomisk 
handlefrihet og bæreevne for de investeringsplaner som foreligger.  
 
Helse Sør-Øst peker videre på behov for reduksjon i lønnskostnader i helseforetakene for å 
dekke økte kostnader til høykostmedisiner og økte kapitalkostnader som følge av regionale 
IKT-løsninger.  
 

3.2. PRIORITERING AV PSYKISK HELSEVERN OG TSB  
Helse Sør-Øst forventer at kravet om en høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn i 
somatikken innfris hvert år i perioden. 
 

3.3. ENDRING AV OPPTAKSOMRÅDE 
Tidspunkt for overføring av Vestby kommune til Østfold sykehusområde er ikke besluttet av 
Helse Sør-Øst, men det vil gjøres en ny vurdering rundt årsskiftet 2016/17 når driftsmessig 
utvikling for høsten 2016 foreligger ved nytt Østfoldsykehus, jfr omtale i sak 051-2016 om 
økonomisk langtidsplan 2017-20. 
 
I sak 052-2016 besluttet styret i Helse Sør-Øst å overføre spesialisthelsetjenesten innen 
somatikk for befolkningen i bydel Alna til Oslo sykehusområde. Beslutning om 
overføringstidspunkt ble delegert til administrerende direktør i Helse Sør-Øst. I samme sak 
vedtok styret at bydel Alna sammen med bydelene Grorud og Stovner skal inngå i et 
fremtidig målbilde i opptaksområdet til et nytt lokalsykehus på Aker. 
 
Videre er Ahus invitert med i et arbeid i regi av Helse Sør-Øst for å vurdere om det er 
hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus 
universitetssykehus. I henhold til fremdriftsplanen skal arbeidet sluttføres ultimo november 
2016 og behandles administrativt av Helse Sør-Øst i desember med påfølgende styresak i 
Helse Sør-Øst i januar 2017.  
 

3.4. INVESTERINGER 
Helse Sør-Øst prioriterer mange store investeringsprosjekter i ØLP-perioden. Påbegynnelse 
av samlokalisering og ombygging og lukking av myndighetspålegg ved Oslo 
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universitetssykehus (OUS), Tønsberg-prosjektet i Vestfold, nytt sykehus i Drammen, nytt 
psykiatribygg ved Sørlandet sykehus og videreføring av regional IKT-satsing prioriteres. Det 
betyr at det i liten grad vil være regional likviditet til andre større investeringsprosjekter. 
 
Helse Sør-Øst legger opp til å etablere nye stråleenheter i sykehusområdene Telemark-
Vestfold, Akershus, Vestre Viken og Østfold frem mot 2030. I økonomisk langtidsplan 2017-
20 er det tatt høyde for gjennomføring av nødvendige investeringer i stråleterapi, hvor 
Telemark-Vestfold prioriteres først, og Ahus som nr. 2. Byggestart for stråleenheten ved 
Ahus er ikke fastsatt, men det forventes at dette konkretiseres i dialogen med Helse Sør-Øst 
fremover.  
 
Når det gjelder nytt psykiatribygg på Nordbyhagen har Helse Sør-Øst ikke lagt dette inn i 
økonomisk langtidsplan for 2017-20, men omtalt at dette må vurderes i forbindelse med 
videreføring av byggeplanene for psykisk helse og avhengighet ved OUS, og når den 
bygningsmessige utviklingsplanen ved Ahus er fullført. 
 

3.5. OPPSUMMERING AV TILBAKEMELDINGENE FRA HELSE SØR-ØST 
Ahus oppfatter at tilbakemeldingene fra Helse Sør-Øst ikke endrer på noen av 
planforutsetningene som ble lagt inn i foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2017-20. 
Tilbakemeldingene understreker det viktige arbeid Ahus nå gjennomfører for å oppnå bedre 
økonomisk handlefrihet slik at nødvendig investeringer kan realiseres.  
 
Ahus vil arbeide målrettet for å håndtere kapasitetsbehovet fremover samtidig som foretaket 
vil ha løpende dialog med Helse Sør-Øst for planlegging og gjennomføring av regionens 
vedtak om endring av opptaksområde. I tillegg vil det arbeides for å avklare fremdrift og 
finansiering av investeringene i nytt strålebygg og psykiatribygg. 
 
 
  

Vår ref: 16/00727-8 Side 8 av 12 
 



   

4. KORT OM STATUS FOR BUDSJETT 2017 

4.1. ØKONOMISKE RESULTATMÅL OG TILTAKSPLANER 2017 
Budsjettarbeidet legger til grunn inntektsrammene fra Helse Sør-Øst og et økonomisk 
resultatmål på 144 mill. kroner i overskudd i 2017 slik det ble beskrevet i styresak 32-16. 
 
Som følge av forventede endringer i inntekter og kostnader i 2017 ble den økonomiske 
omstillingen i 2017 beregnet til å være ca. 110 mill. kroner (som vist i diagrammet under). 
 

 
 
Kostnadene legemidler forventes å øke kraftig i perioden. Sykehusapotekene HF har 
estimert kostnadsutvikling ved Ahus til å øke fra årets budsjetterte nivå på 626 mill. kroner., 
til et nivå på ca. 940 mill. kr i 2020. Kostnadene til nye kreftmedikamenter forutsettes å øke 
særlig kraftig i perioden. En årlig vekst i disse legemidlene på 40-50 mill. kroner vurderes 
ikke mulig å håndtere uten at det tilføres økte økonomiske bevilgninger. I 2017 er det derfor 
lagt til grunn en realvekst i legemiddelkostnader på ca. 6 % tilsvarende 36 mill. kroner kroner 
dekket av dagens finansieringsmodell. 
 
Innenfor IKT-området er veksten primært knyttet til avskrivning og drift av nye regionale IKT-
løsninger, det regionale programmet “Digital fornying” og nytt regionalt radiologisystem og 
system for kurve/medikasjon. I 2017 er det lagt til grunn en kostnadsvekst på 33 mill. kroner. 
 
Av andre kjente forhold tilkommer blant annet endringer i kapitalkostnader og andre mindre 
inntekts- og kostnadsposter i 2017. I tillegg er det tatt høyde for at marginalkostnadene er 
noe høyere enn ISF-refusjon som følge av den forventede aktivitetsveksten i 2017. Legges 
det til grunn at aktivitetsveksten i sin helhet kan håndteres av økt produktivitet vil 
omstillingsbehovet for divisjonene reduseres i størrelsesorden ca. 30 mill. kroner.  
 
De faste inntektene som Ahus mottar fra Helse Sør-Øst viser en årlig vekst på ca. 1 % 
korrigert for endringene i pensjon tilsvarende ca. 50 mill. kroner i 2017. Veksten skyldes en 
oppdatering av den regionale inntektsmodellen og økte midler for å understøtte 
aktivitetsvekst. 
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Driftsresultatet i 2016 så langt i år er langt svakere enn budsjett. En vesentlig del av 
budsjettavviket kan forklares med budsjettiltak som enten ikke er gjennomført i tråd med den 
tidsplanen som er lagt til grunn for tiltaket, eller at tiltaket (foreløpig) ikke har hatt den 
økonomiske effekten som det budsjettert med. Det arbeides derfor med å tilpasse 
styringsfarten ved utgangen av 2016 til minimum å være i tråd med budsjett.  
 
Forslag til mål og budsjett vil legges frem for styret på møtet 23.november. 
 

4.2. PRINSIPPER FOR TILTAKPLANER 2017 
I forbindelse med sluttføring av budsjettiltakene for 2017 legges det ytterligere vekt på:  
 

• Som hovedregel skal budsjetterte inntekter og kostnader baseres på prognose for 
2016. 

• Endringer i inntekter og kostnader fra 2016-prognose, skal dokumenteres i form av: 
a. Helårseffekter av nye pasienttilbud og driftstiltak som innført i løpet av 2016 
b. Kjente endringer i eksterne rammebetingelser (satser, priser etc) 
c. Konkrete og realistiske tiltaksplaner som påvirker driftsøkonomien. 

 
Som en del av lederlinjen vil realismen og risiko knyttet til økonomisk effekt og 
virkningstidspunkt av budsjettiltak følges opp særskilt.  
 
I desember 2014 ble det vedtatt en rekke felles kostnadsprinsipper for foretaket. Disse ble 
fulgt opp gjennom 2015 og lagt til grunn for budsjett 2016. Etterlevelsen av prinsippene 
vurderes å være rimelig god. Samlet er kostnadene knyttet til relevante poster redusert med 
ca. 8 prosent i perioden 2014-2016 (nominelt). Prinsippene vil gjennomgås på nytt i løpet av 
september og reviderte prinsipper legges til grunn for budsjett 2017. 
 

4.3. INVESTERING OG FINANSIERING 2017 
Investeringslikviditeten fra Helse Sør-Øst er foreløpig 76,9 mill. kroner for 2017 før 
prisjustering. I tillegg ble Ahus trukket 16,9 mill. kroner i investeringslikviditet i 2015 som 
siden ble gjort tilgjengelig over to år (2016 og 2017). Det innebærer en investeringslikviditet 
for 2017 fratrukket egenkapitalinnskudd til pensjonskassen på 62 mil kroner. 
 
Lave investeringsrammer vurderes som krevende når investeringsbehovet er økende, og det 
legges opp til en forsiktig bruk av finansielle leieavtaler i 2017 (begrenset oppad til 30 mill. 
kroner). Driftsøkonomiske konsekvenser av dette innarbeides i budsjettet for 2017. 
 
Det pågår nå en gjennomgang av innmeldte investeringsbehov for 2017 som tar 
utgangspunkt i etablerte retningslinjer for prioritering. Innenfor tilgjengelig investeringsramme 
legges følgende prioriteringer til grunn for investeringsutvalgets arbeid: 
 

• Strategiske investeringsprosjekter som er besluttet av SHL  
• Investeringsbehov som er særdeles driftskritiske  
• Investeringsbehov som er meldt inn som forutsetning for å få gjennomført driftstiltak 
• Investeringsbehov etter pålegg fra tilsynsmyndigheter 
• En generell pott til dekning av løpende havarier (break-down). 

 
I tillegg vil driftsøkonomiske lønnsomme investeringsprosjekter (tilbakebetalingstid <1 år) 
vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
 

Vår ref: 16/00727-8 Side 10 av 12 
 



   

Av forsiktighetshensyn er det etablert en godkjenningsrutine for å sikre at ingen investeringer 
igangsettes før finansiering er på plass. Det innebærer at alle investeringsprosjekter som 
SHL beslutter for kommende år må gis en endelig godkjenning av økonomidirektør før 
investeringene igangsettes. 
 

4.4. FREMDRIFTSPLAN 
Det er lagt en detaljert fremdriftsplan for budsjett 2017 som vist i tabellen under.  
 

 
 
De viktigste milepælene for divisjoner og klinikker er: 
 
15.september:  Plantallsprosessen ferdig  
30.september:  Forslag til investeringsbudsjett  
4.november:   Mål og budsjett ferdigstilt pr divisjon.  
  

2016 AKTIVITET ANSVARLIG
13.jun Oppdaterte tiltaksplaner pr divisjon Divisjonsdirektører
16.jun Gjennomgang av investeringsbehov  2017-(20) med DDT og DFM DSF og DDT
10.aug Controllersamling budsjett Økonomidirektør
15.aug Frist for innmelding av premissendringer Divisjonsdirektører
19.aug Budsjettnotat #1: Status tiltak- og tiltaksplaner Økonomidirektør
30.aug Budsjettsamling #1: Presentasjon av tiltak. Prioritering og risikovurdering Sykehusledelsen
31.aug Foreløpige prioriteringer fra DFM og DDT oversendes investeringsutvalget DSF og DDT
15.sep Plantallsprosessen ferdigstilles Divisjoner/økonomi
15.sep Forslag til investeringsbudsjett 2017 ferdigstilles Investeringsutvalget
21.sep Styresak: Endelig ØLP 2017-20 og status i budsjettprosessen Økonomidirektør
26.sep Orientering for brukerutvalget om status budsjettarbeidet Økonomidirektør
26.sep Orientering for HTV/HVO og AMU: Status drifts- og investeringsbudsjett Økonomidirektør
30.sep Budsjettnotat #2: Foreløpige plantall. Forslag til investeringer Økonomidirektør
30.sep Utsendelse av budsjettmal til divisjonens leveranse 4.nov Økonomidirektør
06.okt Forslag til statsbudsjett, Prop 1S HOD
13.-14.okt Budsjettsamling #2: Plantall, kapasitet og forslag investeringsbudsjett Økonomidirektør
20.okt Foreløpige inntektsrammer fra HSØ (ekskl forskning) Helse Sør-Øst
25.okt Vedtakssak SHL - Endelige inntektsrammer pr divisjon Økonomidirektør
Ultimo okt Oppfølgingsmøte budsjett med HSØ Helse Sør-Øst
24.okt Orientering HTV/HVO og AMU: forslag til investeringsbudsjett Økonomidirektør
24.okt Orientering for brukerutvalget om forslag til mål og budsjett Økonomidirektør
26.okt Styresak: investeringsbudsjett og resultatkrav Styret
04.nov Mål og budsjett ferdigstilt pr divisjon Divisjonsdirektører
08.nov Budsjettsamling #3: Forslag til mål og budsjett 2017. Samlet risikovurdering Økonomidirektør
14.nov Drøfting av forslag til mål og budsjett med tillitsvalgte Økonomidirektør
14.nov AMU-behandling av mål og budsjett 2017 Økonomidirektør
15.nov Vedtakssak SHL - mål og budsjett 2017 Økonomidirektør
16.nov Styremøte HSØ RHF - Budsjett 2017 Helse Sør-Øst
23.nov Styresak: Mål og budsjett 2017 Styret
Primo des Rapportering av budsjett 2017 til HSØ (uperiodisert) Økonomidirektør
Primo des Oppfølgingsmøte budsjett med HSØ Helse Sør-Øst
Ca 20.des Rapportering av budsjett 2017 til HSØ (periodisert) Økonomidirektør

Vår ref: 16/00727-8 Side 11 av 12 
 



   

5. OPERASJONALISERING AV UTVIKLINGSPLANEN 

5.1. ARBEID MED OPERASJONALISERING AV UTVIKLINGSPLANEN  
Styret for Akershus universitetssykehus HF behandlet foretakets virksomhetsmessige 
utviklingsplan 2016-2030 i styremøtet 17.02.16. Som en integrert del av divisjonenes/ 
klinikkenes utarbeidelse av mål og budsjett for 2017 legges opp til å starte prosessen med å 
operasjonalisere utviklingsplanens mål og kortsiktige tiltak (delmål) til en strategiplan for 
foretaket. 
 

 
 

5.2. STRATEGIPLAN 2017-21  
I budsjettprosessen er det lagt opp flere budsjettsamlinger hvor det skal arbeides med 
divisjonenes/klinikkenes konkretisering av utviklingsplanens delmål og tiltak. I første rekke 
gjelder dette for perioden 2017-21 innenfor økonomiske tilgjengelige rammer. Det betyr at 
det divisjonenes/klinikkenes arbeid med tiltak for budsjett 2017 blir sentralt for å skape det 
økonomiske fundamentet som skal til for å kunne realisere utviklingsplanens delmål i 
perioden og sikre et godt samsvar mellom foretakets langsiktige utviklingsplan, foretakets 
mer kortsiktige strategiske plan og ØLP og den enkelte divisjon/klinikks hovedmål, strategi 
og budsjett. 
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