
 

 

Styresak 
 
  
Dato dok.: 19.04.2017 Administrerende direktør 

Møtedato: 26.04.2017  

Vår ref.: 17/02906-4 Postadresse: 1478 LØRENSKOG 

  Telefon: +47 02900 

  Telefaks: +47 67968861 

Sak 27/17 Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2018-21  

 
Bakgrunn 
Økonomisk langtidsplan (ØLP) er første trinn i budsjettprosessen for 2018 og beskriver 
foretakets forventede rammer knyttet til kapasitet, aktivitet, driftsøkonomi og investeringer de 
neste fire årene. I denne saken redegjøres det for den overordnede økonomiske utviklingen 
for Akershus universitetssykehus HF (Ahus) i perioden 2018-21, basert på foreløpige 
rammer gitt fra Helse Sør-Øst 10. mars 2017 og overordnede framskrivninger av foretakets 
rammebetingelser og økonomi. Etter avtale med Helse Sør-Øst, er det i framskrivningene 
ikke inkludert endringer i foretakets opptaksområde. Eventuelle beslutninger knyttet til 
tidspunktet for slike endringer, vil kunne endre framskrivningene vesentlig. 
 
Videre fremdrift 
Helse Sør-Øst RHF (HSØ) har satt som krav at helseforetakenes innspill til økonomisk 
langtidsplan 2018-21 skal styrebehandles senest før 31.mai 2017. Samtidig har HSØ bedt 
foretakene om å rapportere sin økonomiske langtidsplan innen 18.april. Foretakets innspill til 
økonomisk langtidsplan 2018-21 er sendt HSØ i henhold til fristen 18.april, med forbehold 
om styrets behandling. Akershus universitetssykehus sitt endelige innspill til økonomisk 
langtidsplan vil oversendes HSØ etter styrets behandling i møtet 26.april.  
 
Innspill fra alle helseforetak vil sammenstilles av HSØ, og etter dialog med helseforetakene 
vil det fremlegges en regional ØLP for styret i det regionale foretaket i styremøtet i juni. På 
bakgrunn av tilbakemeldinger fra HSØ til helseforetakenes innspill til økonomisk langtidsplan, 
vil styret ved Akershus universitetssykehus få fremlagt en sak om endelig økonomisk 
langtidsplan for perioden 2018-21.  
 
Administrerende direktør innstiller til følgende vedtak:  
 

1. Styret godkjenner foretakets innspill til Helse Sør-Østs økonomiske langtidsplan for 
perioden 2018-21.  

2. Styret er kjent med at pågående regionale utredninger knyttet til eventuelle endringer 
i foretakets opptaksområde etter føringer fra Helse Sør-Øst ikke er innarbeidet i 
innspillet til den økonomiske langtidsplanen for 2018-2021. 

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

 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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INNLEDNING 
 
Det vises til styresak 64-16 om økonomisk langtidsplan 2017-20, sak 94-16 om utviklingsplan 
for Akershus universitetssykehus 2017-30 og sak 16-17, Økonomisk langtidsplan 2018-21.  
 
Økonomisk langtidsplan utgjør en konkretisering og konsekvensvurdering av ønsket utvikling 
av foretaket i forhold til økonomiske rammebetingelser. Hensikten er å planlegge for ønsket 
utvikling gjennom prioriteringer i tråd med målsettingene i Utviklingsplanen, og økonomisk 
langtidsplan 2018-21 representerer de fire første årene av perioden frem mot 2030. 
 
Økonomisk langtidsplan er første trinn i plan- og budsjettprosessen for 2018 og beskriver 
foretakets forventede rammer knyttet til kapasitet, aktivitet, driftsøkonomi og investeringer de 
neste fire årene.  
 

 
 
Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2018-21 er sendt HSØ i henhold til fristen 
18.april, med forbehold om styrets behandling. Foretakets innspill vil være grunnlaget i 
dialogen med eier om rammebetingelsene for kommende 4-års periode. 

STATUS OG UTFORDRINGSBILDE 
 
I Styrets plandokument (del III i årlig melding 2016) og i vedtatt utviklingsplan for Akershus 
universitetssykehus 2017-30 beskrives hovedtrekkene i nåsituasjonen og forventede 
utviklingstrekk for foretaket i årene fremover.  
 

Budsjett 2017: Implementering av tiltak
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For å kunne realisere den ønskede utviklingen må Ahus skape årlige overskudd til 
nødvendige investeringer i eksisterende bygg og anlegg, medisinsk teknisk utstyr og annet 
utstyr (IKT), samt til nyinvesteringer i strålebygg, psykiatribygg m.v. I tillegg vil utvikling av 
tematiske sentra for eldremedisin, kreft, psykisk helsevern og utvidet diagnostisk tilbud kreve 
omstillinger av dagens løpende drift. 
 

AKTIVITET OG KAPASITET 

Befolkningsutvikling og opptaksområde 
Det somatiske opptaksområdet til Ahus består av ca. 515.000 innbyggere i 2017. I tillegg er 
Nes kommune med en befolkning på vel 21.000 i 2017 en del av opptaksområdet innen 
psykisk helsevern og TSB.  
 
Befolkningen vokser betydelig i hele Akershus sykehusområde. Statistisk sentralbyrå sine 
befolkningsframskrivinger (MMMM) viser en vekst på 6,3 % i planperioden 2018-21, og nær 
25 % frem mot 2035. Framskrivningene viser en sterkere vekst i befolkningen på Romerike 
(7 %) sammenlignet med befolkningsveksten i Oslo-bydelene (5,8 %) og Follo (5,1 %). 
 

 
 
I tillegg til forventet befolkningsvekst viser framskrivningene at andelen eldre over 67 år vil 
øke med 0,7 prosentpoeng i planperioden 2018-21. Det er rimelig å anta at etterspørselen 
etter spesialisthelsetjenester vil øke når antall eldre over 67 år blir nærmere 8.000 flere i 
2021 sammenlignet med 2017. 
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Follo Oslo Nedre romerike Øvre romerike Østfold Totalsum Akk vekst

Aldersgrp grov S 2017 S 2018 S 2019 S 2020 S 2021 S 2025 S 2030 S 2035

0-17 23,1 % 23,0 % 22,8 % 22,8 % 22,7 % 22,3 % 21,7 % 21,5 %

18-66 63,7 % 63,7 % 63,6 % 63,5 % 63,5 % 63,0 % 62,5 % 61,3 %

67+ 13,2 % 13,4 % 13,5 % 13,7 % 13,9 % 14,7 % 15,8 % 17,2 %

Totalsum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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Forventet aktivitetsutvikling og kapasitetsbehov - Somatikk 
En gradvis endring i alderssammensetning i befolkningen vil derfor kunne gi en høyere 
aktivitetsvekst enn den generelle veksten i totalbefolkningen. I økonomisk langtidsplan er det 
derfor lagt til grunn en samlet aktivitetsvekst innen somatikk på 7,6 % i perioden. Omregnet i 
kapasitet med 85 % utnyttelsesgrad tilsvarer veksten et økt behov for somatiske senger i 
størrelsesorden 11-13 per år i de neste fire årene.  
 

 
 
Videre legges det til grunn at avtalen med Diakonhjemmet om avlastning av  
ø-hjelpspasienter fra Grorud, Stovner og Alna fortsetter i perioden. I 2017 har avlastningen 
omfattet en gjennomsnittlig kapasitetsavlastning på ca. 30 senger. I perioden 2018-21 
forventes avlastningen samlet for Ahus å fortsette på dagens avlastningsnivå. 
 
Antall kommunale akutte døgnplasser innen somatikken vil være på vel 50 senger i ØLP-
perioden. Omfanget av avlastningseffekt for Ahus er krevende å kvantifisere, men det 
forventes å være stabil på 2017-nivå i hele perioden. 
 
Samlet vurderes kapasiteten ved Ahus i løpet av perioden frem til 2021, gitt en videreføring 
av avlastningsavtalen med Diakonhjemmet og dagens opptaksområde, å kunne bli presset. 
Uten endringer i opptaksområdet må det iverksettes tiltak knyttet økning av egen kapasitet. 
 
Helse Sør-Øst har satt i gang et arbeid for å vurdere tidspunkt for overføring av 
spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune til Sykehuset Østfold HF. Aktiviteten fra 
Vestby kommune representerte i 2016 vel 6.000 liggedøgn, ca. 2.300 døgn- og dagopphold 
og 7.600 polikliniske konsultasjoner innen somatikken. Bortfall av Vestby fra 2018 innebærer 
at Ahus har tilstrekkelig sengekapasitet frem til 2020. De siste to årene i perioden vil 
sengebehovet øke med ca. 25 gitt 85 % utnyttelsesgrad (gjennomsnitt for hele året) og 
dagens behandlingsmønster.  
 

 

Om so rgsn ivå D iv isj o n 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 V% 1 7 -2 1 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 V% 1 7 -2 1

D ø gn  o g d ag Barne- og ungdomsklinikken 4 814            4 870            4 926            4 982            5 038            4,7 % 14 158         14 324         14 489         14 655         14 821         4,7 %

Kirurgisk divisjon 19 336         19 336         19 510         19 851         20 179         4,4 % 45 289         45 289         45 742         46 633         47 490         4,9 %

Kvinneklinikken 9 677            9 823            9 961            10 079         10 195         5,3 % 31 843         32 369         32 866         33 293         33 709         5,9 %

Medisinsk divisjon 29 001         29 566         30 131         30 695         31 260         7,8 % 102 263      104 427      106 591      108 755      110 919      8,5 %

Ortopedisk klinikk 11 144         11 340         11 526         11 697         11 861         6,4 % 24 446         24 946         25 420         25 855         26 275         7,5 %

D ø gn  o g d ag t o t alt 7 3  9 7 3   7 4  9 3 6   7 6  0 5 3   7 7  3 0 4   7 8  5 3 3   6 , 2  % 2 1 7  9 9 8 2 2 1  3 5 4 2 2 5  1 0 8 2 2 9  1 9 1 2 3 3  2 1 4 7 , 0  %

P o l Barne- og ungdomsklinikken 1 326            1 340            1 354            1 368            1 382            4,2 % -                  -                  -                  -                  -                  0,0 %

Divisjon for psykisk helsevern 135                137                140                143                146                8,1 % -                  -                  -                  -                  -                  0,0 %

Enhet for utvikling 34                   34                   34                   34                   34                   0,0 % -                  -                  -                  -                  -                  0,0 %

Kirurgisk divisjon 3 237            3 237            3 237            3 237            3 237            0,0 % 31                   31                   31                   31                   31                   0,0 %

Kvinneklinikken 1 368            1 375            1 382            1 387            1 393            1,8 % 25                   25                   25                   25                   25                   1,8 %

Medisinsk divisjon 8 057            8 595            9 132            9 669            10 206         26,7 % 131                140                148                157                166                26,7 %

Ortopedisk klinikk 1 861            1 861            1 861            1 861            1 861            0,0 % 3                      3                      3                      3                      3                      0,0 %

P o l To t alt 1 6  0 1 7   1 6  5 7 8   1 7  1 3 9   1 7  6 9 9   1 8  2 5 8   1 4 , 0  % 1 9 0         1 9 9         2 0 8         2 1 7         2 2 5         1 8 , 6  %

Su m 8 9  9 9 0   9 1  5 1 4   9 3  1 9 2   9 5  0 0 3   9 6  7 9 1   7 , 6  % 2 1 8  1 8 8 2 2 1  5 5 3 2 2 5  3 1 5 2 2 9  4 0 8 2 3 3  4 3 9 7 , 0  %

År lig vekst 1 , 7  % 1 , 8  % 1 , 9  % 1 , 9  % 1 , 5  % 1 , 7  % 1 , 8  % 1 , 8  %

Vekst  sen ger  git t  b elegg 8 5  % 7 0 3         7 1 4         7 2 6         7 3 9         7 5 2         

Akt iv it et  so m at ikk D RG-p o en g L igged ager

70
3 

71
4 

72
6 

73
9 

75
2 

70
3 

69
4 

70
6 

71
8 

73
1 

  660

  670

  680

  690

  700

  710

  720

  730

  740

  750

  760

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

S E NGE R G I T T  8 5  %  U T N Y T T EL S GR AD M E D  O G  U T E N V E S T B Y

Senger dagens opptaksområde Senger uten Vestby fra 2018 Teoretisk maks. kapasitet
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Basert på føringer fra Helse Sør-Øst er slike endringer imidlertid ikke lagt til grunn i innspill til 
økonomisk langtidsplan. 
 
Delvis utfasing av Alna bydel vil gi redusert kapasitetsbehov tilsvarende ca. 50 somatiske 
senger. Samtidig vil avlastningsavtalen med Diakonhjemmet opphøre, noe som øker behovet 
tilsvarende ca. 30 senger. En eventuell innfasing av Glåmdalskommunene i opptaksområdet 
vil skape behov for ytterligere kapasitet i somatikken på Nordbyhagen for å ivareta 
områdefunksjoner som nå håndteres av Sykehuset Innlandet. 
 

Forventet aktivitetsutvikling og kapasitetsbehov – Psykisk helsevern og TSB 
Innen psykisk helsevern og rusbehandling vil befolkningsveksten først og fremst påvirke den 
polikliniske aktiviteten, der det vil bli et behov for i overkant av 20 flere konsultasjonsrom i 
perioden. 
 
Utfasing av Vestby kommune fra opptaksområdet, tentativt i 2018, vil bidra til å begrense 
veksten i kapasitetsbehovet for lokalbasert psykisk helsevern og rusbehandling i Follo med 
omtrent fire senger og åtte konsultasjonsrom, men vil også redusere behovet innen 
sykehusbasert psykisk helsevern og somatikk med henholdsvis fem og 20 senger.  
 
Psykisk helsevern og rusbehandling vil ikke påvirkes ved utfasing av Alna bydel, ettersom 
disse funksjonene i første omgang vil forbli i Akershus sykehusområde. En eventuell 
innfasing av Glåmdalskommunene i opptaksområdet vil skape behov for ytterligere kapasitet 
i psykisk helsevern på Nordbyhagen for å ivareta områdefunksjoner som nå håndteres av 
Sykehuset Innlandet. 
 

 
 
Det er lagt til grunn en årlig vekst i poliklinisk aktivitet på 2 % og 8,2 % i fireårsperioden. 
Det er ikke bygningsmessig eller andre forutsetninger for å øke kapasiteten i døgntilbudet 
innen psykisk helsevern og TSB. Det er lagt til grunn videreføring av antall utskrevne 
pasienter på nivå med 2016. Det er igangsatt et utredningsarbeid i divisjonen for å kartlegge 
mulige omstillingstiltak innen døgntilbudet for å optimalisere oppgavedeling mellom 
behandlingsenhetene og innholdet i det samlede tilbud. Dette forventes i liten grad å endre 
den samlede kapasiteten. 
 
Ahus er fortsatt avhengig av å kjøpe behandlingskapasitet fra Oslo universitetssykehus 
tilsvarende 18 døgnplasser hvorav 10 plasser innen sikkerhetspsykiatri nivå 2 og 8 plasser 
for psykosebehandling, til sammen 5 913 liggedøgn. Avtalen utløper i 2017, men Oslo 
universitetssykehus og Ahus er enige om å forlenge avalen ut ØLP-perioden. Ved etablering 
av nytt bygg for psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri på Nordbyhagen i 2021 som 
foreslått i investeringsplanen, vil Ahus kunne overta den aktiviteten som avtalen med Oslo 
universitetssykehus representerer, samt eventuell økt aktivitet som følge av endringer i 
sykehusområdet i økonomiplanperioden og senere. 
 

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 1 7 -1 8 1 8 -1 9 1 9 -2 0 2 0 -2 1 1 7 -2 1

Antall utskrivninger døgnbehandling 3 723 3 720 3 720 3 720 3 720 3 720 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 62 678 64 141 62 680 62 680 62 680 62 680 -2,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -2,3 %

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 138 323 141 781 144 617 147 509 150 459 153 468 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 8,2 %

Antall utskrivninger døgnbehandling 118 120 120 120 120 120 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 7 501 7 151 7 500 7 500 7 500 7 500 4,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,9 %

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 77 446 79 382 80 970 82 589 84 241 85 926 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 8,2 %

Antall utskrivninger døgnbehandling 763 849 770 770 770 770 -9,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -9,4 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 17 079 18 853 17 100 17 100 17 100 17 100 -9,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -9,3 %

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 27 181 27 860 28 417 28 986 29 565 30 157 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 8,2 %

Vo P /BUP /TSB Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 249 023 254 003 259 084 264 265 269 551 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 8,2 %

TSB - Tverr faglig 
sp esialiser t  
ru sb eh an d lin g

P syk isk  h elsevern  o g 
TSB

Akt iv it et 2 0 1 6 P lan  2 0 1 7
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u n ge
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FORVENTET ØKONOMISK UTVIKLING I 2017 
Det økonomiske resultatet i 2016 viste etter årsoppgjørseffekter et regnskapsmessig 
overskudd på 57,4 mill. kroner, med et underliggende driftsresultat på ca. 9 mill. kroner 
(tilsvarende resultat etter ordinær avslutning av desember måned). For 2017 er det 
budsjettert med et overskudd på 144 mill. kroner. Overskuddsmålene er begrunnet i behovet 
for å reinvestere som er betydelig allerede i dag, og vil øke i årene fremover. Hovedkilden til 
finansiering av disse investeringene er overskudd fra egen drift, med andre ord at 
pengebruken flyttes fra drift til investeringer.  
 
Regnskapsmessig resultat de første 2 måneder i 2017 er et overskudd på 9,2 mill. kroner 
(justert for mindrekostnader pensjon). En teknisk framskrivning av dette resultatet for hele 
2017 tilsier et årsresultat i størrelsesorden 50-60 mill. kroner. Inngangsfarten i 2017 er 
dermed bedret sammenlignet med 2016. Ytterligere effekt av igangsatte forbedringstiltak vil 
kunne styrke denne trenden og bidra til et bedre årsresultat enn en slik teknisk framskrivning. 
 
De mest kritiske forhold for oppnåelse av budsjettbalanse i 2017 vil være styringsfarten i den 
somatiske delen av virksomheten. Organisasjonen har gjennomført en god budsjettprosess 
for 2017 og identifisert betydelige omstillingstiltak. Gjennomføringen av tiltakene innebærer 
et krav om økt produktivitet og har en vesentlig risiko, både når det gjelder forventet 
tidspunkt for realisering og omfanget av de økonomiske effekter. 
 
Foretaket har en stor økonomisk eksponering i forhold til svingninger i gjestepasient-
kostnader. De seneste årene er det igangsatt en rekke prosjekter for å øke egendekningen, 
herunder etablering av PCI, etablering av tilbud pasientgrupper som i dag behandles ved 
SSE, samt økt elektiv aktivitet innen ortopedi og innen noen kirurgiske fag. I budsjett 2017 er 
det lagt opp til en fullårseffekt av disse tiltakene, med unntak av elektiv ortopedi hvor 
plantallene er noe redusert sammenlignet med 2016. I tillegg har vi i 2016 sett en uventet 
økning av gjestepasientkostnader innen TSB, her legges det i budsjett 2017 planer for en 
reduksjon. 
 
I statsbudsjettet for 2017 ble det lagt til grunn en videre overføring av finansieringsansvar for 
nye legemidler fra Folketrygden til helseforetakene (63 mill. kroner). Dette omfatter 
kreftlegemidler og legemidler mot pulmonal arteriell hypertensjon (PAH-legemidler). I tillegg 
er de legemidler som ble overført i 2016 lagt inn i ISF-ordningen (estimert til 50 % av 
kostnaden). Disse legemidlene har historisk vist seg å ha en vekst som er betydelig høyere 
enn den årlige kompensasjonen for kostnadsvekst som ligger i basis- og ISF-inntektene. 
Selv om det er tatt høyde for en viss kostnadsvekst i budsjettet, vil en økning i kostbare 
legemidler finansiert av helseforetakene innebærer en økt økonomisk risiko for foretaket. 
 
Det er innført en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene fra 1. januar 2017. 
Dette innebærer at helseforetakene vil få tilbakebetalt utgifter til merverdiavgift på 
merverdiavgiftspliktige varer og tjenester som inngår i driften i virksomheten, men at det 
samtidig trekkes ut basisinntekter tilsvarende estimert merverdiavgift for 2015, justert for 
prisvekst, aktivitetsvekst, nye legemidler, samt sjablonmessige beregninger. Innføringen vil 
medføre en økt økonomisk risiko, både i form av usikkerhet knyttet til størrelsen på uttrekket 
og innføring av nye rutiner for regnskapsføring. Samtidig åpner innføringen for en mulig 
reduksjon av kostnader på lengre sikt. 
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NASJONALE OG REGIONALE MÅL  
 
Planforutsetningene fra Helse Sør-Øst for perioden 2018-21 er beskrevet i vedlagte styresak 
fra Helse Sør-Øst, sak 021-2017.  
 

NASJONALE OG REGIONALE MÅL 
Nasjonale mål for utviklingen av spesialisthelsetjenesten er følgende: 

• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 
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 

 

KVALITET OG TRYGGHET I TJENESTENE 
For videreutvikling av pasientbehandlingen er følgende kvalitetsmål fastsatt: 

• Arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet skal styres 
• Det skal drives forbedringsarbeid for å redusere uønsket variasjon i forbruksmønster, 

klinisk praksis og kvalitet 
• Det skal drives infeksjonsforebygging og smittevern 
• Korridorpasienter skal ikke forekomme 

 

PSYKISK HELSEVERN OG TSB PRIORITERES 
Hvert helseforetak og sykehus skal ha høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Veksten skal måles i aktivitet (polikliniske 
konsultasjoner) og reduksjon i ventetid.  
 
Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen 
psykisk helsevern. 
 

VENTETIDER 
Ventetidene skal reduseres hvert år. Det legges opp til en differensiering i krav til reduksjon i 
ventetider:  

• Maksimalt 60 dagers ventetid for tjenestetilbud innen somatikk 
• Maksimalt 45 dager for tjenestetilbud innen psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling  
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PLAN FOR UTVIKLING AV VIRKSOMHETEN 2018-21 
 

PRIORITERTE OMRÅDER 
For perioden 2017-30 har sykehuset valgt å fremheve fire faglige satsingsområder; 
eldremedisin, kreft, den kritisk syke pasient og psykisk helsevern og rusbehandling. Våren 
2018 arbeides det med å konkretisere og prioritere mål og tiltak i tråd med satsingene i 
Utviklingsplan 2030.  
 
En viktig forutsetning for å realisere målene er foretakets økonomiske evne til å utvikle og 
tilrettelegge de arealmessige forholdene, samt være i stand til å følge den medisintekniske 
utviklingen. Hovedkilden til finansiering av disse investeringene er overskudd fra egen drift, 
med andre ord at pengebruken flyttes fra drift til investeringer. Foretaket legger derfor opp til 
å øke overskuddsmålene i perioden fra 150 mill. kroner i 2018 til årlige overskudd på 200 
mill. kroner fra 2020. Det legges ikke opp til å benytte finansiell leasing i perioden. 
 

INVESTERINGSPLAN 2018-21 

Kreftsenter 
Kreftsenteret er et nytt driftsmessig tiltak som skal styrke tilbudet til kreftpasienter kvalitativt 
og kvantitativt. Det vil også bidra til å øke egendekningsgraden for kreftområdet. Styret i 
Helse Sør-Øst vedtok i april 2016 at etablering av stråleenhet ved Akershus 
universitetssykehus prioriteres som nummer to etter Sykehuset i Telemark. Det må bygges 
nytt for å realisere dette. Nybygget må som et minimum inneholde tre strålebunkere med to 
høyvolt lineærakselleratorer, MR og CT for doseplanlegging, poliklinisk areal og støtteareal. 
Minimumskostnaden for et slikt bygg vil være 645 mill kr, basert på kostnadsestimat for 
strålebunkere fra rapporten om strålekapasitet i Helse Sør-Øst. Mer nøyaktige beregninger 
vil koordineres på regionalt nivå.  
 
Som del av et fullverdig kreftsenter vil det på sikt også være nødvendig å prosjektere for 
sengeareal, samt utvidelse av operasjons- og bildediagnostisk areal. Dersom oppføringen av 
kreftsenteret gjøres etappevis, kan andre trinn bygges som en fløy inn mot første byggetrinn. 
Totalkostnad for senteret vil ligge i området 670-1 309 mill kr, avhengig av hvilke funksjoner 
som skal legges inn i bygget. Byggeprosjektet bør dimensjoneres slik at det vil dekke det 
økte kapasitetsbehovet som er fremskrevet for sykehuset frem mot 2030. Det kan også være 
aktuelt å inkludere planer for en kapasitetsutvidelse som kan bidra til å dekke 
hovedstadsområdets samlede behov for senger og behandlingsareal. På denne måten kan 
den ventede aktivitetsøkningen som følge av befolkningsveksten fordeles på flere sykehus. 
 
I økonomisk langtidsplan 2018-21 planlegges det med realisering av første trinn. Bygget vil 
inneholde tre strålebunkere, to linacer, CT, MR, PET, planleggingsareal, poliklinikk og 18 
senger. Det planlegges med at idefase, konseptfase og forprosjekt kan være gjennomført 
innen utgangen av 2019, og at byggeperioden vil være 2020-21, med ibruktagelse 2022. 
Foreløpig totalkostnad er beregnet til 670 mill. kroner. Finansieringssammensetningen vil 
være lån (70 %) og egenkapital (30 %) som planlegges reist ved salg av eiendom og 
oppspart likviditet. 
 

Senter for sykehusbasert psykisk helsevern 
Senter for sykehusbasert psykisk helsevern skal romme sykehusbaserte funksjoner som i 
dag er lokalisert dels på Nordbyhagen, dels utenfor sykehusområdet. Det er nødvendig med 
kapasitetsutvidelse for å kunne flytte tilbudet innen sikkerhetspsykiatri og alderspsykiatri til 
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Nordbyhagen. Bygging av nye arealer til psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri vil 
innebære at aktiviteten i eide lokaler på Lurud og kjøp av plasser på Gaustad kan opphøre. 
Dette vil derfor være trinn 1 av nytt psykiatribygg. 
 
Arealer som kan romme aktiviteten innen alderspsykiatri vil i sin helhet kunne erstatte de 
leide arealene på Skytta. I tillegg kan et nybygg gi rom for voksenhabilitering og 
nevrorehabilitering. Dette vil være trinn 2 av nytt psykiatribygg. 
 
Byggekostnadene vil samlet være i størrelsesorden 570-700 mill. kr. Driftsmessig gevinst av 
å avslutte kjøpet av plasser ved Oslo universitetssykehus er allerede delvis tatt ut gjennom 
de driftsmessige justeringene som har være gjort de senere årene. Imidlertid vil samling av 
de øvrige aktivitetene i én driftsenhet på Nordbyhagen gi mer rasjonell drift. Videre vil det å 
avslutte leieforholdet på Skytta kunne gi en årlig utgiftsreduksjon på omtrent 10 mill. kr. 
Avhending av eiendom kan skytes inn som egenkapital.  
 
På sikt kan det være aktuelt å samle tilbudet til barn og unge på Nordbyhagen gjennom 
utvidelse av arealene i dagens ungdomspsykiatriske klinikk (trinn 3 av nytt psykiatribygg). 
Kostnader for dette er ikke beregnet. 
 
I økonomisk langtidsplan 2018-21 planlegges det med realisering av første trinn. Bygget vil 
inneholde lokaler for psykose- og sikkerhetsbehandling. Det planlegges med at konseptfase 
og forprosjekt kan være gjennomført innen utgangen av 2018, og at byggeperioden vil være 
2019-20, med ibruktagelse 2021. Foreløpig totalkostnad er beregnet til 234 mill. kroner. 
Finansierings-sammensetningen vil være lån (70 %) og egenkapital (30 %), som planlegges 
reist ved salg av eiendom.  
 

Samlokalisering av lokalbaserte tilbud innen psykisk helsevern i Follo 
Akershus universitetssykehus har i dag aktivitet innen psykisk helsevern og rusbehandling 
på fire ulike lokaliteter i Ski, hvorav tre er i leide arealer. I tilknytning til det eide bygget der 
Follo DPS holder til, eier sykehuset også en ubebygd tomt på ca. 6 000 kvm. Det vil være 
flere ulike modeller for utnyttelse av denne tomten. En samling av alle funksjonene på 
samme sted kan for eksempel realiseres ved nybygg, eventuelt i samarbeid med eksterne 
aktører. Samlingen kan muliggjøre avslutning av flere leieforhold i Ski til en samlet verdi av 
10,4 mill. kr. 
 
I økonomisk langtidsplan 2018-21 planlegges det med realisering av nytt bygg for 
samlokalisering av lokalbaserte tilbud innen psykisk helsevern i Follo. Bygget vil inneholde 
areal for poliklinikk og døgnbehandling. Det planlegges med at idefase, konseptfase og 
forprosjekt kan være gjennomført innen utgangen av 2021, og at byggeperioden vil være i 
2022-23, med ibruktagelse 2024. Foreløpig totalkostnad er beregnet til 300 mill. kroner. 
Finansierings-sammensetningen vil være lån (70 %) og egenkapital (30 %), som planlegges 
reist ved salg av eiendom og oppspart likviditet. 
 

Reanskaffelser av eksisterende bygg/anlegg og utstyr 
Med utgangspunkt i overskuddsmålene legges det opp til en planmessig utskifting av 
eksisterende bygningsmasse, tekniske anlegg, medisinteknisk utstyr, IKT-utstyr og annet 
utstyr i perioden innenfor en finansieringsevne på ca. 200 mill kroner årlig.  
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Oppsummering investerings- og finansieringsplan 2018-21(25) 
I tillegg til en planmessig utskifting av eksisterende bygningsmasse, tekniske anlegg, 
medisinteknisk utstyr, IKT-utstyr og annet utstyr i perioden legges det opp til investeringer i 
nybygg for å utvikle tjenestetilbudet videre både innenfor somatikk og psykisk helsevern. 
Samlet legges det opp til 1.640 mill. kroner i investeringer i perioden 2018-21, hvorav 900 
mill kroner i nybygg og 740 mill kroner i utskifting av eksisterende anleggsportefølge. 
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ØKONOMISKE AMBISJONER 2018-21 

Økonomiske resultatmål i perioden 2018-21 
Det økonomiske resultatet i 2016 viste etter årsoppgjørseffekter et regnskapsmessig 
overskudd på 57,4 mill. kroner. For 2017 er det budsjettert med et overskudd på 144 mill. 
kroner. Overskuddsmålene er begrunnet i behovet for å reinvestere som er betydelig 
allerede i dag, og vil øke i årene fremover. Hovedkilden til finansiering av disse 
investeringene er overskudd fra egen drift, med andre ord at pengebruken flyttes fra drift til 
investeringer.  
 
Det er derfor lagt opp til en ambisjon om å øke overskuddsmålet trinnvis fra 144 mill. kroner i 
2017 til 200 mill. kroner årlig mot slutten av perioden. Ved oppnåelse av dette resultatmålet 
vil det i løpet av 2020 opparbeides en investeringsevne på ca. 200-250 mill. kroner, noe som 
i stor grad vil tilfredsstille det årlige reanskaffelsesbehovet, planer for utvikling behandling 
(nytt utstyr) samt oppsparing av egenkapital til fremtidige bygningsmessige utvidelser. Det 
bemerkes at økonomiske resultatmål for perioden i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst er 
fastsatt uten å ta hensyn til en eventuell justering av foretakets opptaksområde i perioden. 
Dersom en slik justering skjer i perioden 2018-21, må også resultatmålene revurderes. 
 

 
 

Økonomisk utvikling og omstilling i perioden 2018-21 
Inntekter er framskrevet i tråd med regional inntektsmodell og estimert aktivitetsvekst. For de 
kliniske divisjonene er det å forvente at de variable kostnadene vil øke når aktiviteten vokser 
i perioden. Endringer og oppdateringer i inntektsmodellen viser at det foreløpig ikke gis noen 
nye omstillingskrav i 2018 i form av redusert basisramme. Med utgangspunkt i økonomisk 
risiko for 2017, og krav til løsning av disse med nye tiltak gjennom året vil dette i så fall gi 
foretaket nødvendig tid til å nå dagens resultatkrav. Det understrekes at en eventuell 
beslutning knyttet til endring i foretakets opptaksområde vil kunne gi vesentlige endring i 
forhold forutsetningen om ingen nye omstillingskrav inn mot budsjett 2018. 
 
Hovedtallene i innspillet til foretakets foreløpige framskrivninger for 2018-21 blir da som 
følger: 
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Endringer og oppdateringer i inntektsmodellen viser at det foreløpig ikke gis noen nye 
omstillingskrav i 2018. Med utgangspunkt i økonomisk risiko for 2017, og krav til løsning av 
disse med nye tiltak gjennom året vil dette i så fall gi foretaket nødvendig tid til å nå dagens 
resultatkrav. Det understrekes at en eventuell beslutning knyttet til endring i foretakets 
opptaksområde vil kunne gi vesentlige endring i forhold forutsetningen om ingen nye 
omstillingskrav til divisjoner og klinikker inn mot budsjett 2018. 
 
Foreløpige framskrivninger viser et omstillingskrav gradvis økende fra 0,2 % i 2019 til 1,8 % i 
2020.  
 

 
 
Gitt en årlig aktivitetsvekst på ca. 2 % vurderes et årlig omstillingsuttak i størrelsesorden 1-
1,5 % av påvirkbare kostnader årlig, 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.  
 
Faste og variable inntekter 2018-21 
De faste inntektene som Ahus mottar fra Helse Sør-Øst viser en årlig vekst på ca. 1,5 % eller 
med ca. 80 mill. kroner årlig. Veksten skyldes en oppdatering av den regionale 
inntektsmodellen og midler for å understøtte aktivitetsvekst.   
  

Resu lt at v ik lin g ØL P  2 0 1 8 -2 1  (3 7 ) 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

Sum driftsinntekter 8 545 405          8 642 162             8 814 539             8 911 033             

Sum driftskostnader 8 313 203          8 400 297             8 532 657             8 622 663             

D r ift sresu lt at 2 3 2  2 0 2       2 4 1  8 6 5        2 8 1  8 8 2        2 8 8  3 7 0        

Finansinntekter 2 516                    2 978                       3 614                       4 181                       

Finanskostnader 84 718                 74 843                    85 496                    92 551                    

F in an sresu lt at -8 2  2 0 2        -7 1  8 6 5         -8 1  8 8 2         -8 8  3 7 0         

Årsresu lt at  ØL P  2 0 1 8 -3 7 1 5 0  0 0 0       1 7 0  0 0 0        2 0 0  0 0 0        2 0 0  0 0 0        

Resultatmargin ØLP 2018-37 1,8 % 2,0 % 2,3 % 2,2 %

Forutsatt omstilling -6 669 16 891 51 546 69 561

Omstilling i % av DK 0,1 % -0,2 % -0,6 % -0,8 %
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Med aktivitetsforutsetningene i perioden forventes de variable inntektene å øke med ca. 40 
mill. kroner årlig eller ca 1,5 % årlig. I tillegg vil andre inntekter reduseres noe i perioden som 
følge av inntektsføring av statstilskuddet fra Nye Ahus (utsatt inntekt), parallelt i takt med 
fallende avskrivningskostnader. 
 
Økte kostnader av forventet aktivitetsvekst 2018-21 
For de kliniske divisjonene er det forventet at de variable kostnadene øker når aktiviteten 
vokser i perioden. Videre har det erfaringsmessig vært en økende etterspørsel etter 
laboratorieanalyser og røntgenundersøkelser. 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. 
 
Det er lagt inn forutsetninger om at budsjettert merverdiavgiftskompensasjon i 2017 oppnås. 
 
Økte tjenestepriser Sykehuspartner 2018-21 
Ahus har mottatt tjenestepriser fra Sykehuspartner for perioden 2018-21. Samlet utgjør 
kostnadsøkningen 50 mill kr for Ahus i perioden. 
 

 
 
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 krevende å håndtere uten å senke resultatmålene eller redusere omfanget av 
pasienttilbudet.  

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Budsjett

Beregning av  foreløpig inntektsramme 2017 2018 2019 2020 2021

Basisramme forrige periode 5 890 697             5 510 039           5 595 317             5 674 869             5 747 590             

Endringer 

Omfordeling inntektsmodell 6 011                     83 166                 34 266                  27 217                  26 417                  

Pensjon -310 816               -42 956                

Økt aktivitet 83 472                  45 067                 45 286                  45 504                  45 715                  

Foreløpig basisramme 5 510 039             5 595 317           5 674 869             5 747 590             5 819 723             

Tilskudd HOD, post 78 23 635                  23 635                 23 635                  23 635                  23 635                  

Strategiske forskningsmidler, fra post 72 17 138                  17 138                 17 138                  17 138                  17 138                  

Nasjonale kompetansetjenester -                         -                        -                         -                         -                         

Turnustjeneste 1 543                     1 543                   1 543                     1 543                     1 543                     

Andre faste inntekter 42 316                  42 316                 42 316                  42 316                  42 316                  

Sum faste inntekter 5 552 356             5 637 633           5 717 185             5 789 907             5 862 039             

Sum basis inkl KBF og forskning 5 527 177             5 612 455           5 692 007             5 764 728             5 836 861             

herav; KBF 36 256                  36 256                 36 256                  36 256                  36 256                  

herav basis 5 490 921             5 576 199           5 655 751             5 728 472             5 800 605             

Årlig endr # 85 278                 79 552                  72 721                  72 132                  

Årlig endr # korr pensjon 128 234               79 552                  72 721                  72 132                  

Årlig endr % korr pensjon 2,3 % 1,4 % 1,3 % 1,3 %

Økonomiplan 2018-2021

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1
(11) Enhet for økonomi og finans -16 059 -17 000 -18 000 -18 000 -18 000 5,9 % 12,1 % 12,1 % 12,1 %
(16) Enhet for HR -32 107 -32 000 -32 000 -32 000 -31 000 -0,3 % -0,3 % -0,3 % -3,4 %
(50) Divisjon for diagnostikk og teknologi -335 000 -356 218 -342 198 -385 529 -383 672 6,3 % 2,1 % 15,1 % 14,5 %
SUM -3 8 3  1 6 6  -4 0 5  2 1 8  -3 9 2  1 9 8  -4 3 5  5 2 9  -4 3 2  6 7 2  5 , 8  % 2 , 4  % 1 3 , 7  % 1 2 , 9  %
Årlig vekst i kr -22 052 13 020 -43 331 2 857

Tj en est ep r iser  SP
Bu d  2 0 1 7 ÅRL I G TOTAL AK K  END R i %

Vår ref: 17/02906-4 Side 14 av 17 
 



   

 
Økte medikamentkostnader 2018-21 
Kostnadene legemidler forventes basert på estimater fra Sykehusapotekene å øke med nær 
35 % i perioden, fra ca. 570 mill. kroner i 2017 til ca. 735 mill kroner i 2021. Det er 
kostnadene til nye kreftmedikamenter som forutsettes å øke særlig kraftig i perioden, fra ca. 
100 mill. kroner i 2017 til ca. 233 mill. kroner i 2021.  
 

 
 
Utvikling i lønnskostnader 
Det er lagt opp til å øke arbeidsproduktiviteten i perioden. Innenfor somatikk er den 
forventede aktivitetsveksten på 7,6 % forutsatt løst med en lavere vekst i lønnskostnadene. 
Når det gjelder kostnadssammensetningen innen lønn er det lagt opp til en gradvis dreining 
mot mindre bruk av innleie allerede fra 2018. Det er igangsatt et prosjektarbeid for å etablere 
en intern bemanningspool (etter inspirasjon fra Helse Bergen). Dette antas å kunne bidra til 
at målene knyttet til redusert innleie og overtid/ekstrahjelp oppnås fra 2018. Lønnsglidning er 
hensyntatt i en sentralt budsjettert pott til håndtering av lønnsoppgjør m.v. 
 
Kapital- og finansposter 
Inntektsføring av statstilskuddet ifbm Nye Ahus vil falle i takt med avskrivningsprofilen til 
nybygget. Avskrivningskostnadene vil i begynnelsen av perioden falle før nyinvesteringer 
medfører høyere kostnader. 
 
Rentekostnadene vil være betydelige for Ahus også i årene fremover. De lange lånene er 
bundet opp i fastrenteavtaler og rentekostnadene vil falle gradvis begynnelsen av perioden 
før ksotnadene øker igjen i forbindelse med nyinvesteringer i strålebygg, nytt psykiatribygg 
og nytt bygg for samlokalisering av lokalbaserte tilbud innen psykisk helsevern i Follo. 
 

 
 
Service- og vedlikeholdskostnader 
Det er forutsatt en mindre årlig økning i service- og vedlikeholdskostnader. Mindre løpende 
vedlikehold håndteres hvert år i driftsbudsjettet og det legges opp til å øke vedlikeholdet i 
tråd med vedlikeholdsplanene innen for bygg og anlegg. Dette innebærer at det regionale 
kravet om vedlikehold på kroner 250 pr kvadratmeter oppnås mot slutten av fireårs perioden. 
I tillegg tas det høyde for noe kostnadsøkning knyttet til serviceavtaler på utstyr. 
 
Utviklingsplanens satsingsområder 
For perioden 2017-30 har sykehuset valgt å fremheve fire faglige satsingsområder som det 
nå arbeides med for å prioritere og konkretisere i mål og tiltak. For å understøtte de 
prioriterte områdene er det satt av 25 mill. kroner i 2018 og ytterligere 25 mill. kroner i 2019 
som økonomiske rammer for dette arbeidet. I tillegg er det estimert driftsøkonomiske effekter 

Prognose 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Legemidler til kreft 99 494 511              126 855 502         154 763 712         180 299 725         210 049 179        233 154 589          
Legemidler til MS 57 707 921              58 285 000           62 364 950           66 106 847           69 412 189           72 709 268             
TNF legemidler 128 829 895            124 964 998         118 716 748         106 845 073         103 639 721        103 639 721          
H-resept 2016 85 626 144              81 344 837           81 344 837           81 344 837           81 344 837           81 344 837             
H-resept 2017 -                           15 721 258             14 149 132           14 149 132           14 856 588           15 599 418             
LAR 12 134 565              12 377 257           12 624 802           12 877 298           13 263 617           13 562 048             
Øvrige legemidler 86 594 277              93 262 036           100 349 951         107 474 797         114 890 558        122 932 897          

Legemiddelkostnader totalt 470 387 313            506 392 035           539 390 589           555 029 119           604 247 264           642 942 778             
Øvrige kostnader fakturert av SHA/Grossist 60 620 258              60 620 258           60 620 258           60 620 258           60 620 258           60 620 258             

Totalt 531 007 571            567 012 293           600 010 847           615 649 377           664 867 522           703 563 037             
Vekst legemidler 7,7 % 6,5 % 2,9 % 8,9 % 6,4 %
Vekst totalt 6,8 % 5,8 % 2,6 % 8,0 % 5,8 %

Kapital/finans ØLP 2018-21 (37) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Inntektsføring statstilskudd Nye Ahus 112 457 109 797 81 136 77 691 72 237 77 647 77 691 76 657 77 691

Avskrivninger løpende utskiftinger og nyinvesteringer -397 072 -378 140 -338 155 -335 953 -335 696 -347 664 -365 068 -342 214 -352 281 

Finansinntekter av løpende beholdning 4 200 2 516 2 978 3 614 4 181 3 993 3 946 3 944 3 900

Finanskostnader opprinnelige lån og lån nyinvesteringer -84 803 -84 718 -74 755 -85 283 -92 154 -91 454 -97 917 -85 636 -89 608 
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av nytt strålebygg foreløpig estimert til 75 mill. kroner før kapitalkostnader. I tillegg er det 
estimert årlige leiekostnader for nye kontorlokaler. Når det gjelder drift av nytt psykiatribygg 
er det forutsatt at redusert kjøp av plasser tilsvarer økte kostnader i egen regi. 
 
Prioriteringsregelen 
I tråd med føringene fra HSØ er det lagt opp til en høyere kostnadsvekst innenfor psykisk 
helsevern og TSB enn innenfor somatikk. Den polikliniske aktiviteten innen psykisk helsevern 
og TSB planlegges med en årlig vekst på 2 %. Når det gjelder poliklinisk aktivitet innen 
somatikk legges det opp til en noe lavere vekst innen de fleste fagområder. Forekomsten av 
kreft har økt betydelig de siste årene og det forventes at antall krefttilfeller vil øke langt mer 
enn befolkningsveksten i årene som kommer. Dette medfører at den samlede polikliniske 
aktiviteten innen somatikk er forventet å øke med ca 3,5 % hvert år. Det er dermed forutsatt 
en sterkere produktivitetsvekst innen somatikk enn innen psykisk helsevern og TSB i de 
fremtidige budsjettene. Profilen på prioriteringene vil bestemmes i forbindelse med de årlige 
budsjettprosessene i foretaket. 
 

Økonomisk bærekraft i perioden 2018-21 
Det er lagt opp til en stabil positiv likviditetsutvikling i perioden og at Ahus ikke har behov for 
anvendelse av tilgjengelig driftskredittramme. Dette forutsetter at Ahus oppnår de 
resultatmessige ambisjonene om årlige overskudd på 200 mill. kroner. 
 

 
 

Økonomisk utvikling ved bortfall av Vestby 
Framskrivningene viser en forventet inntekts- og kostnadsvekst perioden. Det er imidlertid 
særlig usikkerhet knyttet til vedtatte, men ikke tidfestede, endringer i foretakets 
opptaksområde. Disse er etter føringer fra Helse Sør-Øst ikke inkludert i framskrivningene.  
 
Helse Sør-Øst har satt i gang et arbeid for å vurdere tidspunkt for overføring av 
spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune til Sykehuset Østfold HF. Foreløpige 
beregninger fra Helse Sør-Øst viser at Ahus vil få en reduksjon i tildelte midler gjennom 
inntektsmodellen på 152,6 mill. kroner (2017-kr). Videre vil de variable aktivitetsavhengige 
inntektene reduseres med ca. 47,3 mill kroner. Etter bortfall av direkte aktivitetsavhengige 
kostnader er den estimerte utfordringen på om lag 150 millioner kroner slik det fremkommer i 
tabellen under. 
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Aktivitetsendringen som følge av bortfall av Vestby kommune utgjør anslagsvis 3 % av 
totalaktiviteten ved Akershus universitetssykehus HF. Dette er en marginalaktivitet som 
medfører at den generelle sengekapasiteten ikke kan reduseres som en direkte følge av 
dette. Foreløpig beregnet økonomisk utfordring må vurderes ytterligere opp mot mulig 
nedskalering av årsverksressurser (vaktskift, osv.) i de berørte enheter. Innenfor psykisk 
helsevern vil det være mulig å redusere med to polikliniske team. Dette utgjør om lag 14 
millioner kroner. Det også kan være aktuelt å vurdere strukturelle endringer ved deler av 
tjenestetilbudet.   
 
I arbeidet med økonomisk langtidsplan 2018-21 har Ahus etter avtale med Helse Sør-Øst 
ikke inkludert endringer i foretakets opptaksområde. Arbeidet med å tilpasse seg endrede 
rammebetingelser ved endret opptaksområde vil påbegynnes så snart vedtaket om 
overføringstidspunkt er fattet. 
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