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Sak 32/16 Forslag til økonomisk langtidsplan 2017-20 
 
I denne saken redegjøres det for den overordnede økonomiske utviklingen for Akershus 
universitetssykehus HF i perioden 2017-2020. Økonomisk langtidsplan er første trinn i 
planprosessen for 2017, og beskriver foretakets forventede rammer knyttet til kapasitet, 
aktivitet, driftsøkonomi og investeringer de neste fire årene.  
 
Helse Sør-Øst RHF har satt som krav at helseforetakenes innspill til økonomisk langtidsplan 
2017-20 skal styrebehandles senest før 31.mai 2016. Samtidig har Helse Sør-Øst RHF bedt 
foretakene om å rapportere sin økonomiske langtidsplan innen 14.april. Forslag til 
økonomisk langtidsplan slik det fremkommer i denne saken, er derfor oversendt Helse Sør-
Øst RHF, med forbehold om endringer etter styrets behandling. Endelig innspill til økonomisk 
langtidsplan vil oversendes Helse Sør-Øst RHF etter styrets behandling i møtet 27.april.  
 
Innspill fra alle helseforetak vil sammenstilles av Helse Sør-Øst RHF. Etter dialog med 
helseforetakene vil det fremlegges en regional økonomisk langtidsplan for styret i det 
regionale foretaket. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF til 
helseforetakenes innspill til økonomisk langtidsplan, vil styret ved Akershus 
universitetssykehus HF få fremlagt en sak i juni om endelig økonomisk langtidsplan for 
perioden 2017-20.  
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
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. 

 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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1. INNLEDNING 
 
Det vises for øvrig til styresak 21-16 om prosess for rullering av økonomisk langtidsplan 
behandlet i møtet 30.03.16. I denne saken redegjøres det for hovedtrekkene i den forventede 
økonomiske utviklingen for Akershus universitetssykehus HF (Ahus) i perioden 2017-20 (alle 
beløp er 2016-kroner). 
 
Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2017-20 (ØLP) er oversendt Helse Sør-Øst 
RHF i henhold til fristen 14.april, med forbehold om styrets behandling. Foretakets innspill vil 
være grunnlaget i dialogen med eier om rammebetingelsene for kommende 4-års periode. 
 
Økonomisk langtidsplan er første trinn i planprosessen for 2017 og beskriver foretakets 
forventede rammer knyttet til kapasitet, aktivitet, driftsøkonomi og investeringer de neste fire 
årene.  
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2. MÅL OG AKTIVITETSFORVENTNINGER I PERIODEN 
 

2.1. MÅL OG AKTIVITESFORVENTNINGER FRA HELSE SØR-ØST 
Helse Sør-Øst har videreført de fem målene fra forrige planperiode. Disse er: 
 

• Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd  
• Sykehusinfeksjoner er redusert til 3% 
• Pasienten får timeavtale sammen med svar 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.  

 
Helse Sør-Øst legger til rette for en aktivitetsvekst innen somatikk på omlag 8 % for regionen 
samlet i perioden 2017-20. Veksten forventes å være høyere for de helseforetak som har en 
høy befolkningsvekst. Det er videre lagt til grunn at det skal være en sterkere vekst innen 
psykisk helsevern og TSB enn somatikk.  
 
For 2017 er det lagt opp til følgende regionale mål for aktivitetsvekst (pasientbehandling, alle 
oppholdstyper): 
 

• 2,0 % for somatikk 
• 2,0 % for psykisk helsevern barn og ungdom 
• 2,0 % for psykisk helsevern voksne 
• 2,0 % for TSB. 

 
I økonomiplan 2017-20 skal alle helseforetak og sykehus som har tilbud innen psykisk 
helsevern og TSB følge prioriteringsregelen om at aktivitetsveksten innen disse 
tjenesteområdene hver for seg årlig skal være høyere enn veksten innen somatikk. 
Veksten skal måles i antall polikliniske konsultasjoner. 
 

2.2. AKTIVITETS- OG KAPASITETSFORVENTNINGER FOR AHUS I PERIODEN 

2.2.1. AKTIVITET OG KAPASITET INNEN SOMATIKK I PERIODEN 
SSBs befolkningsfremskrivninger (MMMM) viser en vekst på ca. 6 % i perioden 2016-2020. I 
ØLP-perioden er det lagt til grunn en forventet aktivitetsvekst i tråd med føringer fra Helse 
Sør-Øst på om lag 8 % i perioden. Tabellen under viser vekstanslagene målt i DRG-poeng.  
 

 
 
Med denne tilnærmingen forventes en årlig aktivitetsvekst for Ahus på ca. 2%. Gitt dagens 
behandlingsmønster og et uendret opptaksområde representerer demografiveksten en årlig 
økning på ca. 5.000 liggedøgn tilsvarende ca. 10-15 senger. Frem til 2020 vil forventet 
demografiutvikling øke antall liggedøgn med ca. 20.000 tilsvarende ca. 50 senger. 
 

Somatikk: Bud 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 2017 2018 2019 2020
ISF - refusjon dag - og døgnbehandling 74 926 783 1 527 1 527 1 520 76 273 77 800 79 327 80 847
ISF - refusjon somatisk poliklinisk aktivitet 13 915 315 288 288 286 14 118 14 406 14 694 14 980
ISF - refusjon pasientadministrerte biologiske legemidler 4 000 80 82 83 85 4 080 4 162 4 245 4 330
ISF - refusjon pasientadministrerte kreftlegemidler 639 13 13 13 14 652 665 678 692
SUM DRG-poeng 93 480 1 190 1 910 1 912 1 904 95 123 97 033 98 944 100 848

Somatikk: E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 2017 2018 2019 2020
ISF - refusjon dag - og døgnbehandling 1,8 % 2,0 % 2,0 % 1,9 % 1,8 % 3,8 % 5,9 % 7,9 %
ISF - refusjon somatisk poliklinisk aktivitet 1,5 % 2,0 % 2,0 % 1,9 % 1,5 % 3,5 % 5,6 % 7,7 %
ISF - refusjon pasientadministrerte biologiske legemidler 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 4,0 % 6,1 % 8,2 %
ISF - refusjon pasientadministrerte kreftlegemidler 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 4,0 % 6,1 % 8,2 %
SUM 1,8 % 2,0 % 2,0 % 1,9 % 1,8 % 3,8 % 5,8 % 7,9 %
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Videre legges det til grunn at avtalen med Diakonhjemmet om avlastning av ø-
hjelpspasienter fra Grorud, Stovner og Alna fortsetter i perioden. I 2015 har avlastningen 
omfattet en gjennomsnittlig kapasitetsavlastning på ca. 30 senger. I perioden 2017-20 
forventes avlastningen samlet for Ahus å fortsette på dagens avlastningsnivå. 
 
Antall kommunale akutte døgnplasser vil i 2016 være på 50 senger. Samlet sett vil antall 
akutte døgnplasser i kommunene øke noe i ØLP-perioden. Omfanget av avlastningseffekt for 
Ahus er krevende å kvantifisere, men det forventes å medføre økt avlastning når alle 
sengeplassene er etablert. 
 
Sengekapasiteten i perioden frem til 2015 har vært krevende. Gjennom kapasitetsprosjektets 
arbeid er det fra høsten 2014 gjennomført en rekke forbedringer som samlet har medført at 
kapasitetssituasjonen vinteren 2015/16 har vært normalisert og at antall pasientovernattinger 
på korridor er kraftig redusert til et nivå på omtrent 1 % (på linje med andre helseforetak). 
Dette har vært oppnådd gjennom bl.a.: 
 

• Ombygging og ibruktagelse av en rekke sengerom tidligere benyttet til andre formål 
• Innføring av tavlemøter og kapasitetsmøter som har gitt både bedre planlagte 

pasientforløp, kompetanse og bedre utnyttelse av sengekapasiteten (redusert 
liggetid) 

• Etablering av dagenheter ved flere fagområder 
• En reduksjon i antall utskrivningsklare pasienter 
• Bedre utnyttelse og økt kapasitet hos kommunale akutte døgnenheter (KAD) 

 
I dag er status at et lite antall pasientrom fortsatt ikke er tatt i bruk til pasientbehandling. 
Andre sengerom er blitt omdisponert til formål som f.eks PCI-laboratorium (percutan 
intervensjon). I bygningen Nye Nord er et betydelig antall senger i pasienthotellet allerede 
omdisponert til fullverdige sykehussenger for geriatri og generell indremedisin samt. 
Sommeren 2016 skal det gjennomføres ombygginger for å etablere gruppe 1-status i disse 
arealene.  
 
For perioden 2017-20 planlegges det forventede økte kapasitetsbehovet på opp mot 50 
senger gitt dagens behandlingsmønster og avlastningsavtaler håndtert gjennom: 
 

• Videre driftsoptimalisering ved dagenheter og bedre pasientforløp (redusert 
liggetid) 

• Vurdere 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)   
 
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. 
Aktivitetsframskrivningene og kapasitetsvurderingene må derfor sees i sammenheng med 
pågående utredninger knyttet til eventuelle justeringer av opptaksområder i regi av Helse 
Sør-Øst. Både dette arbeidet og eventuell tidfesting av den besluttede flytting av Vestby 
kommune til Sykehuset Østfold vil påvirke aktivitetsvekst og -kapasitet i betydelig grad. 
Basert på føringer fra Helse Sør-Øst er slike endringer imidlertid ikke lagt til grunn i innspill til 
økonomisk langtidsplan. 
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2.2.2. AKTIVITET OG KAPASITET INNEN PSYKISK HELSEVERN OG TSB I PERIODEN 
Den planlagte veksten i poliklinisk aktivitet opprettholdes med 2 % pr år i perioden. Denne 
veksten forutsetter videreføring av de omstillingstiltak som ble iverksatt i 2015 og 2016 med 
blant annet overføring av ressurser fra døgnbehandling til poliklinisk behandling innen 
psykisk helsevern for voksne og redusert kjøp av behandlingskapasitet fra Oslo 
universitetssykehus fra juli 2015 med 10 døgnplasser. 
 
Aktivitetsforutsetningene for døgnbehandling er videreført med uendret kapasitet og aktivitet 
både innen VOP, BUP og TSB. Dette bl.a. som følge av at Helse Sør-Øst i ØLP 2016-2019 
besluttet ikke å prioritere investeringsmidler til nytt psykiatribygg på Nordbyhagen i 
planperioden. På grunn av lav kapasitetsutnyttelse over tid i deler av divisjonens 
institusjonstilbud innen TSB, vil de i perioden bli vurdert både profilen på tilbudt og mulig 
endring i dimensjoneringen av enkelte av enhetene. 
 
Etablering av et helthetlig tilbud innen psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri nivå II i 
egne lokaler er en forutsetning for realisering av den øvrige planen for optimalisering av det 
samlede døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne ved Ahus. Dette gjelder både 
oppgavedeling mellom sykehusavdelinger og DPS og kanalisering av ressurser fra 
døgnbehandling til ambulant og poliklinisk aktivitet.  
 
Driftsmessige innsparinger som følge av overtagelse av aktivitet fra OUS knyttet til avtalt 
kjøp av kapasitet, vil ikke kunne realiseres som tidligere planlagt fra 2018 og må utstå til etter 
økonomiplanperioden 2017-2020. Dette vil også medføre begrensning i de forutsetninger og 
muligheter divisjon psykisk helsevern har når det gjelder bidrag til økt økonomisk 
handlingsrom, herunder egenfinansiering/ egenkapitalkrav av investeringer. 
 
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. 
 
Det vises til brev av 15.7.2015 fra Helse Sør-Øst om “Tilbakemelding på helseforetakenes 
innspill til Økonomisk langtidsplan 2016-2019”, hvor det står følgende om 
investeringsprosjekter ved Ahus: 
 
“Planer om nytt psykiatribygg på Nordbyhagen er omtalt i foretakets innspill til økonomiske 
langtidsplan. Helse Sør-Øst RHF har i økonomisk langtidsplan 2016-2019 vurdert prosjektet 
og foretatt prioritering av helseforetaksgruppens samlede investeringsplaner for perioden. 
Det er ikke funnet rom for å prioritere dette prosjektet i planperioden. Det legges til grunn at 
Akershus universitetssykehus HF avklarer mulighetene for å utvide leieperioden for 
eksisterende lokaler med Oslo universitetssykehus HF.” 
 
Ahus har som følge av dette formelt bedt OUS om forlengelse av eksisterende avtale til 
31.12.2017, og i møter og korrespondanse med OUS søkt avklaring på mulighetene for 
fortsatt kjøp av behandlingskapasitet i en ikke nærmere angitt tidsperiode fra 1.1.2018. OUS 
har gitt positiv tilbakemelding på forlengelse av avtale om kjøp, men de har også tilkjennegitt 
mulighet for endringer i hvilke enheter i OUS som behandlingsaktiviteten eventuelt kan gis 
ved. OUS har egne omstillingsutfordringer og planer for disponering av lokalene på Gaustad 
som kan komme i konflikt med Ahus behov ved en langsiktig avtale om kjøp av kapasitet. 
Rammer og premisser for fortsatt kjøp av behandlingskapasitet innen sikkerhetspsykiatri og 
psykosebehandling forventes ikke å være endelig avklart før tidligst høsten 2016. 
 
Ahus er kjent med at OUS har styrebehandlet et idéfaseprosjekt for nytt bygg for regional 
sikkerhetsavdeling og at dette prosjektet også omfatter sikkerhetspsykiatri nivå II for Oslo 
sykehusområde. I og med at dette prosjektet ikke er dimensjonert slik at det rommer den 
kapasiteten innen sikkerhetspsykiatri nivå II som Ahus midlertidig kjøper fra OUS, vil 
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fremdriften av Ahus og OUS byggeprosjekter måtte sees i sammenheng. Varigheten av en 
forlenget kjøpsavtale vil være begrenset av på hvilket tidspunkt OUS kan realisere sitt 
byggeprosjekt, og Ahus behov for å kjøpe behandlingskapasitet innen sikkerhetspsykiatri vil 
vedvare inntil Ahus har kunnet realisere sitt nybygg.  
 
Omfanget av behovet Ahus har for å kjøpe kapasitet innen psykosebehandling og 
sikkerhetspsykiatri fra 2018 antas ikke å bli påvirket av endelig beslutning i Helse Sør-Øst 
om endringer i oppgavefordeling mellom sykehusene i Oslo og Akershus sykehusområder, jf. 
styrevedtak 17.12.2015 ved behandling av sak 082-2015 Rapport fra kapasitetsprosjekt for 
sykehusområdene Oslo og Akershus i og med at psykiske helsevern og TSB ikke vil bli 
omfattet av eventuelle endringer på kort sikt. På lenger sikt vil en stabilisering av størrelsen 
på Ahus sykehusområde på dagens nivå kun gi marginale effekter på kapasiteten i de ulike 
delene av det sykehusbaserte tilbudet, også de delene som etter planen skal rommes i nytt 
psykiatribygg som følge av endringer i befolkningssammensetning og eventuelle endringer i 
myndighetskrav innen sikkerhetspsykiatri. 
 
I økonomiplanperioden vil Ahus behov for kjøp av kapasitet tilsvare dagens kjøp av 8 
døgnplasser innen psykosebehandling og 10 døgnplasser innen sikkerhetspsykiatri. 
 
I Økonomisk langtidsplan 2016 – 2019 for Helse Sør-Øst ble det i tillegg gitt følgende omtale 
av idéfaseprosjektet for nytt psykiatribygg: 
 
“Oppføring av et eventuelt nybygg må sees i sammenheng med helseforetakets arbeid med 
utviklingsplan, og fortsatt leie ved Oslo universitetssykehus HF.” 
 
Ahus har i den virksomhetsmessige delen av utviklingsplanen 2016 - 2030, behandlet i Ahus 
styre den 17.2.2016 og oversendt Helse Sør-øst for videre oppfølging, angitt psykisk 
helsevern og TSB som et prioritert virksomhetsområde og redegjort for status og fremtidige 
behov. Det er i den sammenheng innarbeidet konsekvensene av SINTEFs utredning om 
kapasitet og aktivitet innen psykisk helsevern og TSB frem til 2030. Idéfaserapportens 
bygningsmessige forslag til nybygg på Nordbyhagen vil bli nærmere omtalt i den 
bygningsmessige delen av utviklingsplanen som etter planen vil bli ferdigstilt i løpet av våren 
2016. 
 
Gitt disse rammebetingelser er framskrivning av aktivitet innen psykisk helsevern og TSB 
som fremgår av tabellen under. Det bemerkes at konsekvenser av innføring av DIPS for BUP 
i desember 2015 ikke er hensyntatt. Eventuelle behov for å nedjustere plantall innen BUP 
som følge av noe endret tellemåte og logikk i DIPS sammenlignet med tidligere system vil 
derfor kunne medføre en endring av utgangspunktet i prognose 2016. 

 

VoP Fak 2015 Bud 2016 2017 2018 2019 2020 E % 16-17 E % 17-18 E % 18-19 E % 19-20

Antall  utskrivninger døgnbehandling (VOP) 3 654 3 715 3 715 3 715 3 715 3 715 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Antall  l iggedøgn døgnbehandling 63 433 64 131 64 131 64 131 64 131 64 131 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Antall  polikliniske konsultasjoner (VOP) 140 481 145 402 148 785 151 760 154 796 157 892 2,3 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %

Herav polikliniske konsultasjoner med refusjon 128 342 133 263 135 928 138 647 141 420 144 248 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %
Herav polikliniske konsultasjoner uten refusjon 12 139 12 139 12 857 13 114 13 376 13 643 5,9 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %

BuP Fak 2015 Bud 2016 2017 2018 2019 2020 E % 16-17 E % 17-18 E % 18-19 E % 19-20

Antall  utskrivninger døgnbehandling (BUP) 168 100 120 122 125 127 20,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %
Antall  l iggedøgn døgnbehandling 5 707 6 351 6 351 6 351 6 351 6 351 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Antall  oppholdsdager dagbehandling (BUP) 2 656 2 280 2 280 2 280 2 280 2 280 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Antall  polikliniske konsultasjoner (BUP) 103 370 106 028 108 691 110 865 113 082 115 344 2,5 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %

Herav polikliniske konsultasjoner med refusjon 86 142 88 800 90 576 92 388 94 235 96 120 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %
Herav polikliniske konsultasjoner uten refusjon 17 228 17 228 18 115 18 478 18 847 19 224 5,1 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %

Rus Fak 2015 Bud 2016 2017 2018 2019 2020 E % 16-17 E % 17-18 E % 18-19 E % 19-20

Antall  utskrivninger døgnbehandling (TSB) 733 785 733 733 733 733 -6,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Antall  l iggedøgn døgnbehandling 18 836 21 718 21 718 21 718 21 718 21 718 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Antall  polikliniske konsultasjoner (TSB) 25 138 26 514 27 066 27 607 28 159 28 722 2,1 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %

Herav polikliniske konsultasjoner med refusjon 24 762 26 138 26 661 27 194 27 738 28 293 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %
Herav polikliniske konsultasjoner uten refusjon 376 376 405 413 421 430 7,7 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %
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3. ØKONOMISK UTVIKLING I PERIODEN  
 

3.1. OM FREMSKRIVNINGENE 
Økonomisk langtidsplan forsøker å oppsummere de vesentlige inntekts- og 
kostnadsendringene i perioden. Inntektsendringene består i hovedsak av rammetildelingene 
fra Helse Sør-Øst (faste inntekter) og endringer i variable inntekter som følge av 
aktivitetsanslagene. I kostnads-framskrivningene er det forsøkt å ta hensyn til forventede 
endringer som følge av aktivitetsvekst, strukturelle endringer og kjente forhold av vesentlig 
karakter. Dette gjelder i hovedsak tjenestepriser fra Sykehuspartner, kapitalkostnader (renter 
og avskrivninger), økte medikamentkostnader m.v. Samlet viser dette den forventede 
økonomiske utviklingen i perioden, og omstillingsbehovet som påhviler Ahus for å nå de 
resultatmål som settes. 
 
Alle inntekter i økonomisk langtidsplan er gitt i faste 2016- kroner, dvs at det ikke er 
innarbeidet pris- eller lønnsvekst gjennom perioden. 
 

3.2. ØKONOMISK RISIKO 2016 
Økonomisk langtidsplan tar utgangspunkt i budsjett og resultatkrav for 2016. Omstillings-
utfordringer som følge av at resultatkravet for 2016 ikke skulle nås vil komme som en 
tilleggsutfordring i 2017 til de forbedringskrav som er beregnet og synliggjort i ØLP. 
 

3.3. ØKONOMISK UTVIKLING OG REALISTISKE OMSTILLINGSMÅL 
Framskrivningene viser en kostnadsvekst langt høyere enn veksten i inntektene. Dette 
innebærer et omstillingsbehov i perioden som vurderes som urealistisk. Det er spesielt 
veksten i tjenesteprisene fra Sykehuspartner og kostnadsprognosene for vekst i 
medikamentkostnader som øker betydelig i perioden. Samlet vokser disse IKT- og 
medikamentkostnadene med ca 170 mill kroner fra 2016 til 2017, mens inntektene øker med 
ca. 90 mill kroner. 
 
For de kliniske divisjonene er det å forvente at de variable kostnadene vil øke når aktiviteten 
vokser med ca. 8 % (målt i DRG-poeng) i perioden. Videre har det erfaringsmessig vært en 
økende etterspørsel etter laboratorieanalyser og røntgenundersøkelser. Ahus utvider 
røntgenkapasiteten i løpet av 2016 og 2017 og det er forventet en aktivitets- og 
kostnadsvekst innenfor nevnte områder i ØLP-perioden. Det er videre lagt til grunn en 
forventet kostnadsvekst innen de ikke-medisinske støttefunksjoner (DFM) som følge av den 
generelle aktivitetsveksten ellers i virksomheten. 
 
Det er lagt opp til en ambisjon om å øke overskuddet mot slutten av i perioden. 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 løpet av 2020 opparbeide en investeringsevne på ca. 250 
mill kroner, noe som i stor grad vil tilfredsstille det årlige reanskaffelsesbehovet. 
 
Gitt en årlig aktivitetsvekst på ca. 2% vurderes et årlig omstillingsuttak i størrelsesorden 1-1,5 
% av påvirkbare kostnader årlig, eller om lag 100-150 mill kroner hvert år, å være et 
realistisk, men krevende målbilde. En vesentlig andel av dette omstillingsmålet forventes 
realisert gjennom økt produktivitet, dvs en vekst i aktiviteten med ca. 2% parallelt med en 
langt lavere vekst på kostnadssiden. Et omstillingsbehov høyere enn dette vurderes som 
urealistisk uten større strukturelle grep og vesentlige endringer i pasienttilbudet.  
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3.4. NÆRMERE OM FREMSKRIVNINGENE 

3.4.1. RESULTATUTVIKLING 
Budsjettet for 2016 bygger på et resultatkrav på 144 mill kroner. For å oppnå dette 
resultatkravet er det i budsjettprosessen utarbeidet en tiltaksplan med samlede tiltak i 
størrelsesorden 220 mill kr.  
 
Resultatutviklingen etter årets første 3 måneder viser at foretaket avviker vesentlig fra 
budsjettet. På den ene siden gjelder dette budsjettiltak som ikke enda har fått den 
økonomiske effekt som er lagt til grunn i budsjettet. Dette gjelder blant annet tiltak knyttet til 
utvidet åpningstid innen operasjon og dermed økt elektiv aktivitet. Forsinket realisering av 
disse planene gir avvik både på inntektssiden og ved at budsjettert reduksjon av 
gjestepasient-kostnader ikke foreløpig har inntruffet. På den andre siden relaterer deler av 
budsjettavviket seg til nye forhold utover det som er planlagt av forbedringer i budsjettet.  
 
I første kvartal har foretakets inntekter vært betydelig lavere enn planlagt. Dette skyldes i 
hovedsak tre forhold: 
 

• Lavere antall innleggelser innen øyeblikkelig hjelp enn plantall. Drøyt 500 færre 
innleggelser tilsvarer i første kvartal et inntektstap på ca. 11 mill kr. i første kvartal. 

• Lavere effekt av endret logikk og vektsett for 2016 enn beregnet av Helsedirektoratet 
(og lagt til grunn i budsjettet). Samlet effekt ca. 4 mill kr i første kvartal  

• Lavere DRG-indeks enn budsjettert. Noe av avviket kan reduseres når den fulle 
konsekvensen av nytt logikk og vektsett er ajour i kodingen. Dette vurderes imidlertid 
foreløpig å kunne være et betydelig risiko knyttet til også dette inntektselementet 

 
På kostnadssiden har foretaket tilsvarende budsjettavvik både i forhold til budsjettiltak som 
foreløpig ikke har gitt forventet effekt, herunder f.eks reduserte gjestepasientkostnader som 
følge av økt elektiv og operativ aktivitet. I tillegg er det vesentlige avvik knyttet både til 
forbruk av de legemidler foretaket overtok finansieringsansvaret for fra 2016 (i første kvartal 
ca. 6 mill kr) og et høyere forbruk av behandlingshjelpemidler enn budsjettert (ca. 4 mill. kr). 
 
Dersom trenden knyttet til inntekts- og kostnadsavvik relatert til forhold som ikke var 
hensyntatt i rammebetingelser og budsjett skulle fortsette i samme størrelsesorden som i 
første kvartal, vil dette medføre en betydelig risiko i forhold til oppnåelse av resultatkravet for 
2016. En ren teknisk framskriving av 4 av de store forholdene av denne art tilsvarer alene en 
økonomisk risiko i størrelsesorden 100 mill kr.  
 
Økonomisk risiko knyttet til større avvik fra 
plan/rammebetingelser i budsjett 2016  

Budsjettavvik 
1.kvartal 

Teknisk 
framskrivning 

   
Inntektsavvik   

- Logikk&vektsett 2016: Avvik estimat Helsedir -4 -16 
- Lavere antall ø-hjelpsinnleggelser (ca 500/kvart) -11 -44 

   
Kostnadsavvik   

- Underfinansiering nye legemidler -6 -24 
- Forbruk av behandlingshjelpemidler utover bud -4 -16 

   
 
På den annen side har tiltakene knyttet til en av foretakets hovedutfordringer de siste år, 
mange pasientovernattinger på korridor, gitt betydelige resultater i form av en mer forutsigbar 
driftssituasjon. Dette har igjen medført at tiltak knyttet til reduksjon av variabel lønn m.v er 
realisert og at lønnskostnadene samlet er lavere enn budsjettert i første kvartal 2016. 
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I sum er det dermed betydelig usikkerhet knyttet til styringsfarten inn i ØLP-perioden 2017-
20. Omstillingsutfordringer som følge av at resultatkravet for 2016 ikke skulle nås, vil komme 
som en tilleggsutfordring i 2017 til de forbedringskrav som er beregnet og synliggjort i ØLP. 
 

3.4.2. FASTE OG VARIABLE INNTEKTER 
De faste inntektene som Ahus mottar fra Helse Sør-Øst viser en årlig vekst på ca. 1 % 
korrigert for endringene i pensjon. Veksten skyldes en oppdatering av den regionale 
inntektsmodellen og økte midler for å understøtte aktivitetsvekst.   
  

 
 
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. 
  

3.4.3. ØKTE KOSTNADER AV FORVENTET AKTIVITETSVEKST (BEFOLKNING) 
For de kliniske divisjonene er det forventet at de variable kostnadene øker når aktiviteten 
vokser med ca. 8 % (målt i DRG-poeng) i perioden. Videre har det erfaringsmessig vært en 
økende etterspørsel etter laboratorieanalyser og røntgenundersøkelser. Ahus utvider 
røntgenkapasiteten i løpet av 2016 og 2017 og det er å forvente en høyere aktivitets- og 
kostnadsvekst innenfor nevnte områder i ØLP-perioden. Det er videre lagt til grunn en 
forventet kostnadsvekst innen de ikke-medisinske støttefunksjoner (DFM) som følge av den 
generelle aktivitetsveksten ellers i virksomheten. Innenfor de sentrale stabsfunksjonene er 
det ikke forventet økte kostnader i perioden som følge av aktivitetsveksten generelt. Det 
legges til grunn en vekst i de variable kostnadene lik aktivitetsveksten innen somatikk i 
perioden. 
 
Dette innebærer at det vurderes som realistisk å forvente at kostnadsveksten som følge av 
økt aktivitet kan løses gjennom økte variable inntekter og en produktivitetsforbedring på ca. 1 
%. 
 

3.4.4. ØKTE TJENESTEPRISER SYKEHUSPARTNER 
Ahus har mottatt tjenestepriser fra Sykehuspartner som viser betydelig vekst i perioden 
innenfor IKT og ny regional ERP-løsning. Samlet utgjør kostnadsøkningen 100 mill kr for 
Ahus i perioden. 
 

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Budsjett

Beregning av  foreløpig inntektsramme 2016 2017 2018 2019 2020
Foreløpig basisramme 5 890 697     5 601 424            5 664 341     5 731 125     5 793 144     

Forskning Basis 22 505 22 505 22 505 22 505 22 505
Forskning Tilskudd 19 294 19 294 19 294 19 294 19 294
Nasjonale kompetansetjenester 0 0 0 0
Andre statlige ti lskudd 1 901 1 901 1 901 1 901 1 901

Andre faste inntekter 43 700 43 700 43 700 43 700 43 700
Sum faste inntekter 5 934 398     5 645 124            5 708 041     5 774 825     5 836 845     

Sum basis inkl KBF og forskning 5 913 202 5 623 929 5 686 846 5 753 630 5 815 649
herav; KBF 30 246 30 246 30 246 30 246 30 246
herav basis 5 882 956 5 593 683 5 656 600 5 723 384 5 785 403

Årlig endr # -289 274 62 917 66 784 62 019
Årlig endr # korr pensjon 50 654 62 917 66 784 62 019
Årlig endr % korr pensjon 0,9 % 1,1 % 1,2 % 1,1 %

Økonomiplan 2017-2020
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Innenfor IKT-området er den veksten primært knyttet til avskrivning og drift av nye regionale 
IKT-løsninger som øker brutto med 150 mill kroner i perioden. Avskrivningselementet i 
tjenesteprisene som følge av det regionale programmet “Digital fornying” innebærer en vekst 
på ca. 30 mill kroner som i hovedsak består av oppgradering av nettverket og plattform. I 
tillegg implementeres nytt regionalt radiologisystem og system for kurve/medikasjon. 
 

 
 
Ahus vurderer det som krevende å forsvare en vekst i IKT-kostnadene i den størrelsesorden 
det er lagt opp til fra Sykehuspartner og Helse Sør-Øst. En årlig kostnadsvekst utover om lag 
2% er ikke mulig å håndtere uten å senke resultatmålene eller redusere omfanget av 
pasienttilbudet.  
 
Foretaket anbefaler derfor at fremdriften og ambisjonsnivået knyttet til Digital fornying 
gjennomgås på nytt og justeres til et nivå som er bærekraftig både sett i forhold til det 
regionale investeringsnivået og økningen i helseforetakenes driftskostnader som følge av 
økte avskrivninger og netto økte forvaltningskostnader. Dette vil tas opp med Helse Sør-Øst i 
dialogen omkring økonomisk langtidsplan.  
 

3.4.5. ØKTE MEDIKAMENTKOSTNADER 
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 kr., 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 

Bud 2016 Est  2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020

IKT (50 DDT) 331 281 331 281 32 115 12 644 9 739 48 316
ERP (11 EØF) 13 694 13 694 306 1 000 0 0
HR (16 EHR) 34 719 34 719 281 0 0 0
SUM 379 694 379 694 32 702 13 644 9 739 48 316

E 2017 E 2018 E 2019 E 2020

IKT (50 DDT) 9,7 % 3,5 % 2,6 % 12,5 %
ERP (11 EØF) 2,2 % 7,1 % 0,0 % 0,0 %
HR (16 EHR) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
SUM 8,6 % 3,3 % 2,3 % 11,1 %

Tjenestepriser SP
ÅRLIG ENDR % I PERIODEN

Tjenestepriser SP
Est  2016 ÅRLIG ENDR I PERIODEN
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å håndtere uten at det tilføres økte økonomiske bevilgninger. Alternativt må veksten 
begrenses gjennom mer restriktiv ibruktagelse av nye kreftlegemidler eller en reduksjon av 
pasienttilbudet. 
 

 
 

3.4.6. ANDRE KOSTNADSELEMENTER 
Med bakgrunn i lav reinvesteringsevne vil nivået på avskrivningskostnadene reduseres i 
perioden. Rentekostnadene vil være betydelige for Ahus også i årene fremover. De lange 
lånene er bundet opp i fastrenteavtaler og rentekostnadene vil falle gradvis i perioden.  
 

3.5. INNSPILL TIL ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 
Med utgangspunkt i økonomisk risiko 2016, framskrivninger av aktivitet, inntekter og 
endringer i store kostnadsposter samt realistisk ambisjon for årlig omstillingsnivå foreslås 
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 
 
Hovedtallene i innspillet til foretakets økonomiske langtidsplan for 2017-20 blir da som følger: 
 

 
 

E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E % 2017 E % 2018 E % 2019 E % 2020 E % 16-20

Legemidler ti l  behandling av kreft (L01, L02 og M05BX04) 122 777 33 150 42 100 53 467 56 586 27,0 % 27,0 % 27,0 % 22,5 % 150,9 %
Legemidler ti l  behandling av MS 77 591 854 6 040 5 576 4 953 1,1 % 7,7 % 6,6 % 5,5 % 22,5 %
TNF legemidler 148 677 -1 283 -2 474 -14 492 -3 913 -0,9 % -1,7 % -10,0 % -3,0 % -14,9 %
LAR 15 070 904 1 118 1 026 1 087 6,0 % 7,0 % 6,0 % 6,0 % 27,4 %
Direktekjøp fra grossist 26 372 1 846 1 975 1 812 1 600 7,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 27,4 %
Øvrige legemidler 83 690 5 858 6 268 5 749 5 078 7,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 27,4 %
H-resept 2016, HepC 82 001 26 756 3 955 -17 977 0 32,6 % 3,6 % -16,0 % 0,0 % 15,5 %
H-resept 2016, Øvrige 76 340 1 527 1 557 1 588 2 430 2,0 % 2,0 % 2,0 % 3,0 % 9,3 %
Øvrige kostnader fakturert av SHA 65 313 1 306 1 332 1 359 1 386 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 8,2 %
SUM 697 831 70 918 61 872 38 107 69 209 10,2 % 8,0 % 4,6 % 8,0 % 34,4 %

Est 2016
ÅRLIG ENDR % I PERIODEN

Prognosetall SA
ÅRLIG ENDR I PERIODEN

Økonomisk utvikling og realistiske 
effektiviseringsmål

E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 17-20

Realvekst inntekter; herav: 92 324 104 595 108 520 103 613 1,1 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 4,9 %
Faste inntekter 50 654 62 917 66 784 62 019 0,9 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % 4,1 %

Variable inntekter 41 670 41 679 41 735 41 593 1,8 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 7,0 %

Realvekst kostnader; herav: -206 593 -164 794 -182 267 -258 060 -2,5 % -2,0 % -2,3 % -3,3 % -9,8 %
Aktivitetsvekst -117 303 -123 508 -123 600 -123 167 -1,4 % -1,5 % -1,5 % -1,6 % -5,9 %

Tjenestepriser SP -32 700 -13 644 -9 739 -48 316 -0,4 % -0,2 % -0,1 % -0,6 % -1,3 %

Medikamentkostnader -36 048 -38 009 -39 969 -42 928 -0,4 % -0,5 % -0,5 % -0,5 % -1,9 %

Investeringsbehov 0 0 -26 000 -30 000 0,0 % 0,0 % -0,3 % -0,4 % -0,7 %

Andre forhold -20 542 10 366 17 041 -13 649 -0,2 % 0,1 % 0,2 % -0,2 % -0,1 %

Realistisk effektiviseringsmål; herav: 99 139 103 250 112 348 113 862 1,2 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 5,2 %
Prioriteringer 22 771 25 454 33 096 33 125 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 1,4 %

Produktivitetsforbedringer 76 368 77 796 79 251 80 737 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 3,8 %

Avvik fra årlige resultatmål -15 129 43 051 38 600 -40 586 -0,2 % 0,5 % 0,5 % -0,5 % 0,3 %

Årlige resultatmål 144 000 144 000 170 000 200 000
Årlig endr 0 0 26 000 30 000
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Som det fremgår av tabellen vil langtidsplanen innenfor det enkelte år i perioden ikke 
balansere fullstendig mot det foreslåtte resultatmålet. Dette tross en betydelig 
effektiviseringsambisjon og en forutsetning knyttet til lavere vekst i legemiddelkostnader enn 
estimert av Sykehusapotekene innenfor dagens finansieringsmodell. 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.    
 

3.6. USIKKERHET KNYTTET TIL ENDRINGER I OPPTAKSOMRÅDET 
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 er foreløpig signalisert en tidfesting av dette 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 (ca. 
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 gjestepasient-
kostnader) 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. 
 
Aktivitetsframskrivningene og kapasitetsvurderingene i perioden må også sees i 
sammenheng med den pågående utredningen knyttet til eventuelle justeringer av 
opptaksområder i hovedstadsområdet i regi av Helse Sør-Øst. Her utredes et forslag om en 
eventuell avlastning av Ahus med Alna bydel eller alternativt kommuner i Follo. Eventuelle 
endringer av opptaksområdet vil kunne påvirke aktivitetsvekst og –kapasitet i perioden frem 
til 2020 i betydelig grad. Basert på føringer fra Helse Sør-Øst er slike endringer imidlertid ikke 
lagt til grunn i innspill til økonomisk langtidsplan. 
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4. INVESTERINGSBEHOV I PERIODEN OG MULIG FINANSIERING 
 
I forbindelse med oppdatering av økonomisk langtidsplan for perioden 2017-2020 er 
investeringsbehovet gjennomgått på nytt. Omtalen under er det foreløpige samlede behovet 
for nye investeringer og løpende utskiftinger oppsummert. 
 

4.1. INVESTERINGSBEHOV BYGG OG ANLEGG 
Foretakets behov for investeringer i bygg og anlegg er primært knyttet til utskifting og 
vedlikehold av eksisterende eiendomsmasse.  
 
Divisjon Facilities Management har operert med tilstandsbasert vedlikeholdsplanlegging i 
mange år. Metodisk betyr dette at det gjøres en tilstandsvurdering av bygningsmassen 
jevnlig og at det lages 4 års planer for utskifting og vedlikehold. Utskiftingsbehovet i perioden 
er anslått til å være i størrelsesorden 40 mill kr årlig. 
 
I tidligere investeringsrunder er det blitt synliggjort behov for utskiftninger av større anlegg 
som ny damprigg til sterilsentral, ny ventilasjon på ren side vaskeriet, ventilasjon Ski og UPS 
Nordbyhagen (batteribanker). Samlet er det tidligere meldt inn behov i størrelsesorden vel 
100 mill kroner i større investeringer. 
 

 
 
Innenfor de finansieringsrammer foretaket har hatt til disposisjon har ikke dette vært mulig å 
prioritere i de årlige investeringsbudsjetter. 
 
I tillegg er det behov for mindre løpende vedlikehold som hvert år håndteres i driftsbudsjettet  
 
Videre vil det i budsjettprosessen være nødvendig å understøtte gjennomføringen av 
driftstiltak med nødvendige investeringer. I første rekke vil det være behov for investeringer 
for å realisere en trinnvis ibruktakelse av alle sengerom til pasientbehandling. 
 

4.2. INVESTERINGSBEHOV MEDISINTEKNISK UTSTYR 
Gjenanskaffelse av eksisterende medisinteknisk utstyr vil innebære behov for årlige 
investeringer i snitt på ca 100 mill kr, hvor av flåteutskrifting av driftskritisk utstyr på ca. 30 
mill kroner årlig. I tillegg oppgraderes eksisterende røntgenutstyr (MR), angiolaboratorier og 
utskifting av CT’er som en del av røntgenprogrammet. Programmet innebærer også økt 
røntgenkapasitet med en ny MR i 2016 og en ny PET/CT i 2017.  
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Økonomisk levetid for MTU er i snitt 8-10 år og grafen under viser at behovet for 
reanskaffelser er spesielt stort i kommende ØLP-periode.  
 

 
 
I tillegg til reanskaffelser er det behov for utstyrsinvesteringer for å understøtte ønsket 
utvikling. 
 

4.3. INVESTERINGSBEHOV IKT-UTSTYR 
Ahus har utarbeidet en plan for fremtidige IKT-behov. Det er behov for løpende 
oppgraderinger og utskiftinger av eksisterende IKT-infrastruktur, men også behov for nye 
løsninger som kan understøtte driften. Eksempelvis er det behov for oppgradering av 
auditorier, avanserte møterom og utskifting av trådløse telefoner og oppgraderinger av 
telefonsentraler i og utenfor Nordbyhagen. Sykehuspartner har ansvaret for hoveddelen av 
IKT-området og Ahus er derfor avhengig løpende leveranser fra Sykehuspartner fremover 
både for sikre stabil drift og videre utvikling.    
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4.4. INVESTERINGSBEHOV SAMLET 
Innmeldte investeringsbehov som primært er knyttet til utskifting og vedlikehold av 
eksisterende eiendomsmasse og utstyrspark tilkjennegir et behov i størrelsesorden 200 mill 
kroner årlig.  
 

 
 

4.5. STØRRE INVESTERINGSPROSJEKTER 

4.5.1. NYTT PSYKIATRIBYGG 
Akershus universitetssykehus HF har i den virksomhetsmessige delen av utviklingsplanen 
2016-30, behandlet i Ahus styre den 17.2.2016 og oversendt Helse Sør-øst for videre 
oppfølging, angitt psykisk helsevern og TSB som et prioritert virksomhetsområde og 
redegjort for status og fremtidige behov. Det er i den sammenheng innarbeidet 
konsekvensene av SINTEFs utredning om kapasitet og aktivitet innen psykisk helsevern og 
TSB frem til 2030. Idéfaserapportens bygningsmessige forslag til nybygg på Nordbyhagen vil 
bli nærmere omtalt i den bygningsmessige delen av utviklingsplanen som etter planen vil bli 
ferdigstilt i løpet av våren 2016. Dette er foreløpig ikke innarbeidet i ØLP i påvente av 
ferdigstillelse av den bygningsmessige delen av utviklingsplanen.  

4.5.2. ETABLERING AV STRÅLEKAPASITET 
Akershus universitetssykehus HF ser det som faglig sterkt ønskelig å imøtekomme 
anbefalingen om etablering av stråleenhet på Nordbyhagen. På grunn av de strenge kravene 
som stilles til skjerming av høyvolt strålemaskiner, vil det ikke være mulig å realisere dette 
uten nybygg med spesialbygde strålebunkere. Det finnes egnet og ferdigregulert tomteareal 
på Nordbyhagen for dette formålet. Sykehuset har et solid onkologimiljø med kompetanse til 
å etablere det nye og høyt spesialiserte pasienttilbudet. 
 
Dersom det besluttes å etablere en stråleenhet ved Akershus universitetssykehus HF, kan 
det være formålstjenlig å planlegge et bygg som også omfatter et moderat antall senger, 
samt poliklinikkarealer. En slik løsning vil kunne avlaste Oslo sykehusområde i en 
overgangsperiode frem til et eventuelt nytt lokalsykehus på Aker står ferdig. Dette vil kunne 
redusere behovet for en midlertidig overføring av bydel Alna til Diakonhjemmet sykehus i 
påvente av nytt bygg på Aker. Videre vil kapasitetsutvidelsen gi økte muligheter for videre 
utvikling av Akershus universitetssykehus HF i tråd med den virksomhetsmessige 
utviklingsplanen for helseforetaket. Dette er foreløpig ikke innarbeidet i ØLP i påvente av 
avklaringer fra Helse Sør-Øst om hvor i regionen økt strålekapasitet skal realiseres. 
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4.6. FINANSIERINGEVNE 
Finansieringskildene i årene fremover vil i hovedsak være fra eier. I perioden 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 (overskuddsmål) fra 2019, 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 representere en ufordelaktig økonomisk løsning for Ahus i 
de fleste tilfeller. 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. 
 

 
 
Samlet er det lagt til grunn en finansieringsevne i perioden økende fra 144 mill kroner i 2017 
til ca. 260 mill kroner i 2021. 
 

 
 
Med denne planlagte investeringsevnen vil Ahus være i stand til å reanskaffe en gradvis 
økende andel av verdifallet i perioden. 
 
 

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 kål -             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  

Finansiering leasing
Investeringer finansiell leasing 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Skjelettlab'er 8 327        
Ny MR, C-bue ++ 19 000     
Operasjonsrobot
Damprigg
Rammer 20 000     20 000     20 000       20 000     20 000     

Sum årlig -            27 327     20 000     20 000     20 000       20 000     20 000     

Investeringsevne egne midler 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sum egne + fin.leasing 48 200   134 576  143 905  214 030  212 015    235 848  263 519  
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