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Økonomiske beregninger av endret sykehusområdetilhørighet for Kongsvinger sykehus med tilhørende 
befolkningsområde  
                                                                                                                              Helse Sør-Øst RHF 
 

1. Sammendrag 
Helse Sør-Øst RHF er i foretaksmøtet med Helse– og omsorgsdepartementet i august 2015, bedt 
om å se på tilhørighet for Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde.  
 
På bakgrunn av dette er det utarbeidet foreløpige beregninger av økonomiske konsekvenser ved en 
endring i sykehusområdetilhørighet for Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde. Det er 
vurdert endring i faste inntekter via inntektsmodellen for endring av opptaksområder innen 
tjenesteområdene somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og prehospitale 
tjenester, samt estimert konsekvenser for aktivitetsbaserte inntekter og gjestepasientoppgjør. 
 
For Sykehuset Innlandet er det på grunnlag av inntektsberegningene fra Helse Sør-Øst RHF og 
vurderinger av helseforetakets forventede kostnadsreduksjon ved en slik endring i 
sykehusområdetilhørighet for Kongsvinger sykehus, foreløpig anslått restutfordring i størrelsesorden 
110 millioner kroner.. Det endelige behovet for kostnadstilpasninger vil måtte vurderes ved 
overføringstidspunkt. 
 
Akershus universitetssykehus har på grunnlag av inntektsberegningene fra Helse Sør-Øst RHF, 
helseforetakets egne kostnadsberegninger og vurderinger av behov for driftsmessige tilpasninger ved 
endring i opptaksområde, beregnet en tilnærmet uendret driftsøkonomi ved en eventuell overføring 
av Kongsvinger under forutsetning av en samtidighet i overføring av befolkningen i 
Glåmdalsregionen og Vestby kommune.  Det vises til øvrige utredninger om endring i Akershus 
opptaksområde, jfr. sak 052-2016 Kapasitetsutfordringer Oslo og Akershus sykehusområder, der de 
økonomiske effektene som er beregnet ved en overføring av Vestby kommune, isolert sett medfører 
en økonomisk tilpasningsutfordring for Akershus universitetssykehus. 
 
Oslo universitetssykehus har ansvar for prehospitale tjenester for Akershus sykehusområde, og vil 
også få ansvar for befolkningen som tilhører Kongsvinger sykehus ved en eventuell endring i 
opptaksområde for Akershus sykehusområde. De økonomiske beregningene viser at dette vil gi 
Oslo universitetssykehus et behov for kostnadstilpasning i størrelsesorden fem millioner kroner. 
 
Ved endringer i opptaksområde kan det være behov for økonomiske overgangsordninger eller 
etappevis tilpasning av inntektsrammene for de aktuelle sykehusområdene. Dette avhenger av 
forventninger knyttet til faktisk flytting av aktivitet og tilpasning av kapasitet og kostnader. 
Eventuelle overgangsordninger vil bli besluttet i det enkelte års budsjett, på grunnlag av relevant 
dokumentasjon av effekter og overgangsutfordringer for helseforetakene. 
  

3 
 



Økonomiske beregninger av endret sykehusområdetilhørighet for Kongsvinger sykehus med tilhørende 
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2. Innledning 
2.1 Mandat og organisering av arbeidet 
Helse Sør-Øst RHF er i foretaksmøtet med Helse– og omsorgsdepartementet i august 2015, bedt 
om å se på tilhørighet for Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde. Helse Sør-Øst 
RHF nedsatte en prosjektgruppe i september 2016 for å følge opp dette oppdraget som en del av 
utarbeidelsen av regional utviklingsplan i Helse Sør-Øst RHF. Som en del av arbeidet er det behov 
for å vurdere økonomiske effekter av en endring av opptaksområde. 
 
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe av Helse Sør-Øst RHF bestående av representanter fra Sykehuset 
Innlandet, Akershus universitetssykehus og Helse Sør-Øst RHF. Økonomiavdelingen i Helse Sør-
Øst RHF har vært overordnet ansvarlig for de prinsipper som ligger til grunn for arbeidet og de 
økonomiske beregninger som er utført vedrørende endring i inntekter. Helseforetakene har bidratt 
med egne beregninger for å se på den totale økonomiske effekten ved endring av opptaksområder.   
 
Mandatet for arbeidet har vært å vurdere økonomiske konsekvenser av en eventuell endring av 
helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde. Arbeidet har tatt 
utgangspunkt i endring i opptaksområde og pasientstrømmer, og skal belyse effekter hva gjelder 
inntekter og kostnader innenfor somatikk, psykisk helsevern (PHV), tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) og prehospitale tjenester (PHT). 
 

2.2 Arbeidsgruppens sammensetning og prosess 
Arbeidsgruppen bestod av representanter fra Helse Sør-Øst RHF, Sykehuset Innlandet og Akershus 
universitetssykehus. Arbeidsgruppen ble ledet av Helse Sør-Øst RHF. 
 
Arbeidsgruppen hadde følgende sammensetning: 
Rolle i gruppe Navn Utnevnt av Stilling 
Leder Kirsti Bjørge Helse Sør-Øst RHF Senior finansrådgiver 
Representant Gro Haugom Helse Sør-Øst RHF Finansrådgiver 
Representant Mona Stensby Helse Sør-Øst RHF Seniorcontroller 
Representant Jørn Arthur Limi Akershus universitetssykehus HF Økonomidirektør 
Representant Kjell Åge Vold Akershus universitetssykehus HF Ass. Økonomidirektør 
Representant Nina Lier Sykehuset Innlandet HF Økonomidirektør 
Representant Oddmund Runningen Sykehuset Innlandet HF Controller 

 
Arbeidsgruppen startet sitt arbeid 9. september 2016. Det ble avholdt fire møter med hele 
arbeidsgruppen representert. I tillegg ble det gjennomført ett separat møte med Sykehuset Innlandet 
og Akershus universitetssykehus før jul.  Helseforetakene har så utarbeidet hvert sitt notat med 
utvidete økonomiske beregninger etter oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF.  Utvidete økonomiske 
beregninger er gjennomgått i egne møter med helseforetakene.  
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Møte Tidspunkt Tema 
Arbeidsgruppemøte 1 09.09.2016 Oppstart, plan 
Sykehuset Innlandet og Helse 
Sør-Øst RHF 16.09.2016 

Foreløpige effekter av inntektsmodell og variable 
inntekter. Kostnadsbilde ved Sykehuset Innlandet    
presentert. 

Akershus universitetssykehus 
og Helse Sør-Øst RHF 19.09.2016 Foreløpige effekter av inntektsmodell og variable 

inntekter 
Arbeidsgruppemøte 2 22.09.2016 Status aktivitet/kapasitetsberegninger 

Kostnadsbilde presentert av Sykehuset Innlandet 
Arbeidsgruppemøte 3 29.09.2016 Statusmøte – plan for leveranser og ferdigstillelse av 

rapport 
Arbeidsgruppemøte 4 14.12.2016 Kostnadsgjennomgang Kongsvinger 
Sykehuset Innlandet og Helse 
Sør-Øst RHF 20.01.2016 Gjennomgang av utvidete beregninger 

Akershus universitetssykehus 
og Helse Sør-Øst RHF 25.01.2016 Gjennomgang av utvidete beregninger 

 

3. Beregnede økonomiske effekter ved endringer i 
opptaksområdetilhørighet 

 
Endringer i opptaksområder gir en økonomisk effekt i de faste inntektene til sykehusområdene 
gjennom en omfordeling i Helse Sør-Øst sin inntektsmodell. I tillegg gir det en endring i variable 
inntekter og kostnader ved at endret pasientgrunnlag og pasientstrømmer blant annet gir 
økonomiske effekter i innsatsstyrt finansiering og gjestepasientoppgjør.  
 
3.1 Overordnede forutsetninger for utførte beregninger  
Beregnede økonomiske effekter tar utgangspunkt i at opptaksområdetilhørighet for kommunene 
Nes, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog og Grue flyttes fra Innlandet sykehusområde til 
Akershus sykehusområde innen tjenesteområdene somatikk, PHV og TSB. PHT flyttes fra 
Innlandet sykehusområde til Oslo sykehusområde. Nes kommune ligger allerede som en del av 
Akershus sykehusområde innen PHV og PHT. 
 
Alle tall som presenteres er i 2016-kroner. 
 

 Inntektsmodell 3.1.1
Endring i faste inntekter gjennom inntektsmodellen er beregnet i modellen som er utarbeidet for 
økonomisk langtidsplan 2017-2020. I det videre beregnes økonomiske effekter ved at kommunene 
Nes (kun i modellelement somatikk), Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog og Grue flyttes 
fra Innlandet sykehusområde til Akershus sykehusområde i modellelementene for somatikk, PHV, 
TSB, kapital og pensjon. PHT flyttes fra Innlandet sykehusområde til Oslo sykehusområde. 
Modellelementet for forskning ligger uendret. Det er vurdert at omfordelingseffekten gjennom 
modellelementet for forskning ikke vil være vesentlig som følge av endringer i opptaksområde, men 
det vil bli gjort detaljerte beregninger ved en eventuell beslutning om endring av 
sykehusområdetilhørighet. Alle beregninger er utført med et gitt sett av forutsetninger, og er ment å 
gi et overordnet bilde av de økonomiske effektene for de involverte helseforetakene. 
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Inntektsmodellen er etablert på sykehusområdenivå. Det betyr at ved å isolere effekter til en 
kommune, vil variasjonen fra år til år kunne være større enn variasjonen på sykehusområdenivå. 
Spesielt er dette knyttet til elementene som er drevet av faktisk aktivitet, dvs. avregningene. Ved 
avregning vedrørende bruk av private, forutsettes det for området som overføres, at historisk bruk 
fortsatt er representativ. 
 
De økonomiske effektene gjennom inntektsmodellen fra økonomisk langtidsplan 2017-2020 gir et 
bilde av forventet økonomisk effekt dersom en overføring skulle skje fra 1.1.2017. Den faktiske 
inntektseffekten av en eventuell endring i opptaksområde, vil være omfordelingseffekten som 
fremkommer etter oppdateringer av inntektsmodellen til økonomisk langtidsplan for det aktuelle 
året overflyttingen skal gjennomføres. I tillegg vil eventuelle justeringer som kommer gjennom 
statsbudsjettet for det aktuelle budsjettår påvirke tallstørrelsene som presenteres videre, ved en 
annen overføringsdato. 
 
 

 Pasientflyt 3.1.2
Beregning av endrede ISF-inntekter og gjestepasientinntekter er basert på vurderinger av fremtidig 
pasientflyt foretatt i arbeidsgruppen som har vurdert kapasitet- og pasientflyt. Forutsetningene for 
pasientflyt tar utgangspunkt i aktivitet fra 2015. Eventuelle endringer i pasientflyt som følge av 
endring i forbruksmønster eller organisering av tjenestetilbud, er ikke innarbeidet. Ved en eventuell 
endring i sykehusområdetilhørighet vil store deler av pasientstrømmen innen somatikk snu 
umiddelbart. Ø-hjelpspasienter og nye pasienter forventes å bli henvist direkte til Akershus 
universitetssykehus. I en overgangsfase vil pasienter som er i et pasientforløp ved Sykehuset 
Innlandet forventes å avslutte dette i Sykehuset Innlandet. Avvikling av haleaktivitet anslås å ta 1-2 
år. Samtidig kan det ta noe tid å endre henvisningspraksis fra fastleger til rette sykehus. Innen 
sykehusbasert psykisk helsevern forutsettes det at Sykehuset Innlandet i en overgangsfase 
opprettholder noe kapasitet for å dekke tilbudet til pasienter fra Kongsvingerkommunene.  
Forutsetningene for pasientflyt i de økonomiske beregningene gir en momentan effekt i 
inntektsendring. I praksis vil endringen forventes å være noe mer gradvis. 
 
 
Somatikk: 
Beregningene er utført med utgangspunkt i aktivitet per 2015, og enhetspris per DRG-poeng 2016 
på 42 081 kroner.  
 
Det er forutsatt at dagens gjestepasientaktivitet fra Innlandet sykehusområde til Akershus 
sykehusområde for opptaksområdet som flyttes, opphører.  
 
Sykehuset Innlandet har organisert sitt tjenestetilbud med områdefunksjoner for hele 
sykehusområdets befolkning ved øvrige lokaliteter i helseforetaket. Ved en evt. overføring av 
befolkningen tilknyttet Kongsvinger forutsettes det at Akershus universitetssykehus tar over tilbudet 
innen disse områdefunksjonene. I tillegg til områdefunksjoner er det også noe pasientflyt fra 
kommunene som tilhører Kongsvinger sykehusområde til øvrige divisjoner i Sykehuset Innlandet 
innen funksjoner utover det som er definert som områdefunksjoner.  Etter en eventuell overføring 
må det antas at det fortsatt vil være noe pasientflyt fra overførte kommuner tilbake til Innlandet 
sykehusområde. Som en overordnet forutsetning, er det antatt at pasientflyt fra 
Kongsvingerkommunene vil være på nivå med Nes kommune sin bruk av øvrige divisjoner i 
Innlandet i dag. Dette utgjør om lag 530 DRG-poeng, en reduksjon fra om lag 3000 DRG-poeng. 
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Det er videre forutsatt av det vil være en liten pasientflyt fra øvrige kommuner i Innlandet 
sykehusområde til Akershus sykehusområde tilsvarende dagens pasientflyt. 
 
Pasientbehandling innen strålebehandling og øye forutsettes inntil videre videreført ved Sykehuset 
Innlandet da Akershus universitetssykehus per i dag ikke tilbyr behandling innen disse områdene. 
Estimert gjestepasientoppgjør er beregnet med 80% av ISF-pris. 
 
Psykisk helsevern: 
Befolkningen tilhørende Kongsvinger opptaksområde benytter i dag sykehusbasert psykisk helsevern 
ved Sanderud og Reinsvoll. Det er også noe pasientflyt til øvrige distriktpsykiatriske sentre (DPS) i 
Innlandet sykehusområde. Det forutsettes at Akershus universitetssykehus har kapasitet til å overta 
om lag 2000 liggedøgn (5-6 senger) av den totale aktiviteten på om lag 6000 liggedøgn som i dag 
utføres ved andre enheter i Sykehuset Innlandet enn DPS Kongsvinger. Dette er under forutsetning 
av at en overføring av Kongsvinger samordnes med flytting av Vestby kommune fra Akershus 
sykehusområde til Østfold sykehusområde. Videre forutsetter Akershus universitetssykehus at de har 
behov for en omstillingsperiode på 1-3 år for å tilpasse forbruket av tjenester innen sykehusbasert 
psykisk helsevern til Akershus universitetssykehus sin driftsmodell. Etter omstillingen antas det å 
gjenstå om lag 2000 døgn innen sykehusbasert psykisk helsevern hvorav 1500 døgn dekkes i eget 
behandlingstilbud, og resterende aktivitet på om lag 500 døgn, må tilbys i Sykehuset Innlandet frem 
til et nytt psykiatribygg står klart på Nordbyhagen. Forutsetningene innebærer at Akershus 
universitetssykehus ved overføring anslås å betale gjestepasientoppgjør for om lag 4000 liggedøgn 
(10 senger) til Sykehuset Innlandet. Det er mindre pasientflyt knyttet til poliklinisk behandling, og 
det er ikke beregnet økonomiske effekter et eventuelt gjestepasientoppgjør innen dette området. 
 
Åsnes kommune er per i dag tilknyttet DPS Kongsvinger når det gjelder psykisk helsevern. Det er 
forutsatt at Åsnes kommune vil få sin behandling ved DPS Elverum-Hamar ved en eventuell 
endring av foretakstilhørighet for DPS Kongsvinger. 
 
 

 Øvrige inntekter 3.1.3
Polikliniske inntekter og egenandeler, samt øvrige inntekter (utskrivningsklare pasienter, 
personalboliger mv) er hentet fra Sykehuset Innlandet sitt regnskap for 2015 og prisjustert til 2016-
kroner.  
 

 Driftskostnader  3.1.4
 
Det er foreløpig antatt at kostnadsbasen som er anslått å tilhøre divisjon Kongsvinger og DPS 
Kongsvinger gir det beste estimat på kostnadsnivået som videreføres i Akershus universitetssykehus 
etter overføring.  
 
Kostnader ved Kongsvinger sykehus er i hovedsak (med unntak av gjestepasientendringer og H-
resepter) hentet ut fra Sykehuset Innlandet sitt regnskap for 2015, og prisjustert til 2016-kroner. I 
anslaget for kostnader knyttet til H-resepter er det benyttet estimat 2016 for å ta hensyn til 
overføring av nye legemidler til ordningen fra 2016. Endring i IKT-kostnader er foreløpig anslått til 
å være en andel av totale IKT-kostnader ved Sykehuset Innlandet. Faktisk nivå må utredes ved 
overføringstidspunkt. Engangskostnad som følge av systemkonvertering er ikke beregnet.  
 
Sykehuset Innlandet har i tillegg til kostnader direkte knyttet til Kongsvinger sykehus, kostnader 
knyttet til områdefunksjoner som tilbys pasienter fra Glåmdalsregionen ved øvrige divisjoner i 
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Sykehuset Innlandet. Det er identifiserte et potensiale for kostnadsreduksjoner i gjenværende 
divisjoner i Sykehuset Innlandet, både staber og divisjoner, på om lag 40 millioner kroner. 
Akershus universitetssykehus har gjort egne beregninger på forventet kostnadsnivå på aktivitet 
knyttet til pasienter som vil få sitt tilbud av områdefunksjoner ved Nordbyhagen. Beregningene er 
utført for å synliggjøre driftskostnaden ved en overføring av befolkning i Glåmdalsregionen, 
uavhengig av om det frigjøres kapasitet ved overføring av Vestby kommune. Med en 
marginalkostnadsbetraktning på 80% er det anslått en brutto kostnad for å behandle 
områdesykehuspasienter fra Sykehuset Innlandet innen somatikk på om lag 120 millioner kroner. 
Innen sykehusbasert psykisk helsevern er det per i dag ikke kapasitet ved Akershus 
universitetssykehus til å overta pasienter fra Sykehuset Innlandet. Dette utgjør om lag 6000 døgn, 
tilsvarende en gjestepasientkostnad på om lag 38 millioner kroner.  
 
Gitt at kapasitetshensyn ved Nordbyhagen forutsetter en samtidighet mellom overføring av 
Kongsvinger sykehus og Vestby kommune, vil det faktiske behovet for bruk av plasser ved 
Sykehuset Innlandet innen sykehusbasert psykisk helsevern være om lag 4000 døgn ved overføring. 
Foreløpig er gjestepasientoppgjøret beregnet med gjestepasientpris i 2016 på 6 351 kroner per 
oppholdsdøgn. Dette tilsvarer et 80% oppgjør, og utgjør om lag 25 millioner kroner. Kjøpet vil 
reduseres over en periode på 1-2 år samtidig som Akershus universitetssykehus omstiller driften 
innen psykisk helsevern til Akershus universitetssykehus sin driftsmodell. Det må på aktuelt 
tidspunkt for overføring etableres en avtale med fastsettelse av volum og pris på en 
gjestepasientordning. 
 
En vurdering av eventuelle endringer i kostnadsbasen ved Kongsvinger sykehus som følge av ny 
driftsmodell, vil være en del av arbeidet med å konkretisere innholdet i en slik driftsmodell for 
helseforetaket som skal drifte Kongsvinger sykehus videre.  
 
Spesielt om IKT kostnader: 
Tjenesteprisen fra Sykehuspartner til Sykehuset Innlandet består av en fast og en variabel del, 
sammensatt av både lokale og regionale tjenester. Det er krevende å identifisere Kongsvinger sin 
andel av tjenestepris uten å sette inn store ressurser både fra Sykehuset Innlandet og Sykehuspartner. 
Årsaken er at løsningene er felles for helseforetaket. Det er vurdert at en fordelingsnøkkel med andel 
driftsinntekter Kongsvinger av sum driftsinntekter Sykehuset Innlandet (justert for inntekter bokført 
på fellesansvar) gir et bilde av andel IKT-kostnader som overføres fra Sykehuset Innlandet til 
Akershus universitetssykehus. Denne andelen er anslått til å være 8,4 %. Ved en eventuell overføring 
må det gjøres en grundig gjennomgang av hvordan de ulike tjenestene blir berørt. I 2015 hadde 
Sykehuset Innlandet en tjenestepris på om lag 265 millioner kroner. Budsjett 2016 viser en vekst 
innen IKT-området, og Sykehuset Innlandet sin tjenestepris er økt til 314 millioner kroner. Det er 
usikkert hvordan tjenesteprisen vil utvikle seg frem til en eventuell overføring finner sted. 
 
I tillegg til endring i tjenestepris vil det påløpe en engangskostnad som følge av konvertering av 
informasjon mellom system, eksempelvis pasientjournaler fra DIPS, radiologi- og laboratoriesystem 
som må overføres fra Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus. Det må innhentes et 
konkret anslag fra Sykehuspartner på denne kostnaden ved overføringstidspunkt.  
 
3.2 Estimerte økonomiske effekter i faste og variable inntekter 
Tabell 1 viser estimert endring i inntekter forbundet med overføring av kommunene i Kongsvinger 
sykehus sitt opptaksområde fra Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus. Andre 
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inntekter er i hovedsak polikliniske inntekter og egenandeler. Overføringen er estimert til å medføre 
en reduksjon i inntekter ved Sykehuset Innlandet i størrelsesorden 1 milliard kroner.  
 
Inntektseffekten som trekkes ut av Innlandet sykehusområde er noe høyere enn beløpet som 
tilbakeføres Akershus sykehusområde. Dette skyldes at Oslo sykehusområde, ved endring av 
opptaksområde, får ansvar for prehospitale tjenester.  
 

 
Tabell 1 Endring i faste og variable inntekter. Kilde: Helse Sør-Øst RHF  
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3.3 Netto estimert økonomisk effekt 

 

 Tabell 2 Netto økonomiske effekter. Kilde: Helse Sør-Øst RHF, Sykehuset Innlandet HF og Akershus 
universitetssykehus 
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3.4 Effekt av de økonomiske beregningene for foretakene 
Sykehuset Innlandet 
Slik finansieringsordningen er i Helse-Sør Øst, skal Sykehuset Innlandet være finansiert for å tilby 
spesialisthelsetjenester til befolkningen i sitt sykehusområde. Ved en eventuell overføring 
befolkningen i Glåmdalsregionen, til Akershus universitetssykehus, vil Sykehuset Innlandet få en 
reduksjon i tildelte midler gjennom inntektsmodellen.  Inntektsbortfallet vil innebære at det i en 
periode vil være behov for å omstille driften til det nye inntektsnivået.  
Størstedelen av kostnadene knyttet til driften av Kongsvinger sykehus og DPS Kongsvinger vil 
reduseres umiddelbart ved en eventuell virksomhetsoverdragelse til Akershus universitetssykehus, 
mens reduksjon i kapasitet/kostnader i andre divisjoner i Sykehuset Innlandet, andel generelle stab- 
og støttefunksjoner med mer må påberegnes noe lenger omstillingstid.  
 
Aktiviteten fra pasienter i Glåmdalsregionen, innen det som kan defineres som områdefunksjoner 
ved øvrige divisjoner i Sykehuset Innlandet, er beregnet til om lag 20 senger. Per 
avdeling/fagområde utgjør denne aktiviteten fra 0,1 til 5 senger, noe som tilsvarer en 
marginalaktivitet. En kostnadstilpasning til et lavere inntektsnivå vil på kort sikt være krevende. 
Hvor raskt det er mulig å tilpasse driften vil også påvirkes av hvordan pasientstrømmene faktisk 
utvikler seg i en overgangsfase.  
 
Estimert restutfordring for Sykehuset Innlandet ved en eventuell overføring av opptaksområde er 
beregnet til om lag 110 millioner kroner. Sykehuset Innlandet må gjennomføre nødvendige 
omstillingstiltak i alle deler av driften for å sikre økonomisk bærekraft. Det er anslått at en tilpasning 
av driften til nye inntektsrammer vil ta minimum 3-4 år.  
 
Akershus universitetssykehus 
Akershus universitetssykehus vil ved en overføring av Kongsvinger sykehus med tilhørende 
befolkningsområde, få økte faste og variable inntekter, og tilhørende økte kostnader, ved overføring 
av all virksomhet ved Kongsvinger sykehus inkludert støttefunksjoner som medisinsk service og 
eiendom og internservice og DPS Kongsvinger.  
 
Helseforetaket må videre håndtere økte kostnader forbundet med å overta områdefunksjonene som 
i dag utføres for pasientene tilhørende Kongsvinger sykehus ved øvrige sykehus/divisjoner i 
Innlandet. I tillegg vil Akershus universitetssykehus ved en virksomhetsoverdragelse overta ansvaret 
for drift, vedlikehold og forvaltning av infrastrukturen (bygningsmasse og medisinsk teknisk utstyr)  
 
For Akershus universitetssykehus vil det være av betydning at en eventuell overføring av 
befolkningen i Glåmdalsregionen sees i sammenheng med øvrige endringer av Akershus 
opptaksområde, både med hensyn til sikker og stabil drift, og økonomisk forutsigbarhet. Særlig 
gjelder dette samtidighet i overføring med Vestby kommune til Østfold sykehusområde. Ved å 
tilpasse overføringstidspunkt av Kongsvinger med overføring av Vestby kommune, vil dette frigi 
nødvendig kapasitet ved Nordbyhagen tilsvarende aktiviteten som overføres fra Sykehuset Innlandet 
både innen somatikk og sykehusbasert psykisk helsevern.  
 
En samtidighet i overføring vil redusere den økonomiske omstillingsutfordringen helseforetaket vil 
stå ovenfor som følge av en overføring av Vestby kommune. 
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Oslo universitetssykehus 
Økonomiske beregninger er presentert for Oslo universitetssykehus, og foreløpige tilbakemeldinger 
viser at tilpasningsbehovet sett i lys av helseforetakets totaløkonomi ikke er vesentlig.    
 
 

4. Balanseførte anleggsmidler 
Det er foreløpig identifiserte balanseførte verdier på om lag 185 millioner kroner per august 2016 i 
Sykehuset Innlandet knyttet til anleggsmidler ved divisjon Kongsvinger. Herav 138 millioner kroner 
i bygg og 46 millioner kroner i MTU. I tillegg kommer bokført verdi på DPS Kongsvinger på om lag 
72 millioner kroner per august 2016. Dette gir cirka 17,5 millioner kroner i årlige avskrivninger, 
hvorav 16,3 millioner kroner er knyttet til somatikk og psykisk helsevern, og 1,2 millioner kroner til 
prehospitale tjenester (ambulanser). Årsaken til relativt lave årlige avskrivninger skyldes at tekniske 
installasjoner i bygg i åpningsbalansen er ferdig avskrevet. 
 
Det er i perioden 2010-2015 investert 78,5 millioner kroner, hvorav 22,1 millioner kroner i bygg og 
56,4 millioner kroner i MTU. I tillegg er det investert ca 92 millioner kroner knyttet til DPS 
Kongsvinger som ble ferdigstilt i 2009.  
 
Overføringen forutsettes å bli gjennomført som en virksomhetsoverdragelse hvor Akershus 
universitetssykehus overtar totaløkonomi inklusive bygg og MTU. Akershus universitetssykehus 
overtar med dette ansvar for vedlikehold og erstatningsplaner for MTU, og må tilpasse dette 
innenfor sine totale økonomiske rammer. 
 
 

4.1 Tilstandsvurdering divisjon Kongsvinger og DPS Kongsvinger 
Sykehuset Innlandet har som en del av sin utredning av sykehusstrukturen for Hedmark og 
Oppland, fått Norconsult AS til å utarbeide en tilstandsrapport for nullalternativet1. Kongsvinger 
sykehus er en del av denne utredningen. I rapporten er det beregnet kostnader for nødvendige 
ombygginger, påkrevde nybygg eller reduksjon i arealbehov, nødvendige oppgraderinger for å 
tilfredsstille gjeldende lover og forskrifter, og vedlikehold i et tidsperspektiv fram til 2040 med 
prisnivå pr. 1.juni 2016. Kostnadene inkluderer ikke investeringsbehov i MTU. Det anslåtte 
investeringsnivået i rapporten forutsetter betydelige investeringer utover normalt vedlikehold. 
 
DPS Kongsvinger var ikke en del av enhetene som ble vurdert i nullalternativet. DPS Kongsvinger 
er et nytt bygg oppsatt i 2009. Vedlikehold av DPS Kongsvinger ligger i driftsbudsjettet til teknisk 
avdeling på Kongsvinger.   
 
 

4.2 Medisinsk teknisk utstyr 
Gjennomsnittlig alder på MTU ved divisjon Kongsvinger sykehus er 9,6 år. Dette inkluderer ny MR 
anskaffet i 2015. Sett i forhold til all MTU i Sykehuset Innlandet er gjennomsnittlig alder ett år lavere 
ved divisjon Kongsvinger. Gjennomsnittlig investering i perioden 2010-2015 har vært 7,3 millioner 
kroner årlig. Det er i tillegg investert i en ny MR til 24 millioner kroner i 2015. Av fremtidige behov 
er det særskilt meldt inn behov for utskifting av overvåkningsutstyr.  
 
 

1 «Sykehuset Innlandet, Idéfase for ny sykehusstruktur-Investeringsbehov for nullalternativet» 
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4.3 Investeringsmidler 
I henhold til Helse Sør-Øst RHF sitt finansieringsregime beholder helseforetakene en andel av den 
frie likviditeten foretaksgruppen har til disposisjon som egne investeringsmidler. Helseforetakene sin 
andel tar utgangspunkt i avskrivningsnivået hos foretakene. Nivået på avskrivninger endres for de 
involverte helseforetakene som følge av en eventuell overføring av Kongsvinger sykehus med bygg, 
MTU og ambulanser. Dette medfører en omfordeling av investeringsmidler som vist i tabell 3 på om 
lag 6,4 millioner kroner. 
 

 
Tabell 3 Endring i investeringsmidler. Kilde: Helse Sør-Øst RHF 

Det tas forbehold om mulige endringer i modell for likviditetsfordeling i foretaksgruppen. 
 

5. Økonomiske overgangseffekter og – løsninger 
Gjennom fordeling av faste inntekter etter inntektsmodellen og aktivitetsbaserte inntekter, er 
sykehusområdene finansiert for å kunne yte helsetjenester til befolkningen i eget opptaksområde.  
 
Akershus sykehusområde vurderes samlet sett å være finansiert for den endringen som eventuelt blir 
i deres opptaksområde. Eventuelle driftstilpasninger som følge av strukturendringer må 
gjennomføres innenfor Akershus universitetssykehus sitt økonomiske handlingsrom, og sees i 
sammenheng med de økonomiske effektene som er beregnet i øvrige utredninger om endring av 
Akershus opptaksområde, jfr. sak 052-2016 Kapasitetsutfordringer Oslo og Akershus sykehusområder. 
 
Innlandet sykehusområde vil ved en endring i opptaksområde få reduksjon i tildelte midler gjennom 
inntektsmodellen, samt en reduksjon i aktivitetsbaserte inntekter og gjestepasientkostnader. 
Helseforetaket vil stå overfor et behov for å tilpasse driften til et lavere kostnadsnivå. Enkelte 
variable kostnader reduseres umiddelbart, mens det innen andre områder må påregnes noe 
omstillingstid.   
 
Ved endringer i sykehusområdetilhørighet for Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde 
kan det være behov for økonomiske overgangsordninger eller etappevis tilpasning av 
inntektsrammene for de aktuelle sykehusområdene. Dette avhenger av forventninger knyttet til 
faktisk flytting av aktivitet og tilpasning av kapasitet og kostnader. Utarbeidelse av, og beslutning om 
overgangsordninger, krever godt gjennomarbeidet økonomisk grunnlag fra det berørte helseforetak 
ved tidspunkt for overføring. I denne fase av arbeidet har fokus i hovedsak vært å belyse 
størrelsesorden på de økonomiske effekter som en endring i opptaksområde vil medføre, snarere 
enn å se på konkrete effekter i driften hos de berørte foretak. Eventuelle overgangsordninger vil bli 
besluttet i det enkelte års budsjett, på grunnlag av relevant dokumentasjon av effekter og 
overgangsutfordringer for helseforetakene. 
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