
 

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder 
 
 
Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus 
universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF og Diakonhjemmet Sykehus for å beregne 
den økonomiske effekten ved endring av opptaksområder. Arbeidsgruppen ble ledet av Helse 
Sør-Øst RHF.  
 
Endringer i sykehusenes 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 endrede pasientstrømmer blant annet gir 
økonomiske effekter i innsatsstyrt finansiering og gjestepasientoppgjør. I det videre presenteres 
beregnede økonomiske effekter ved at bydel Alna, eller Nesodden og Oppegård, flyttes fra 
Akershus sykehusområde til Oslo sykehusområde i modellelementene somatikk, kapital og 
pensjon. Modellelementene knyttet til psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB), prehospitale tjenester (PHT) og forskning er ikke påvirket av endringer i opptaksområde 
og ligger uendret. Beregningene er utført med et gitt sett av forutsetninger, og er ment å gi et 
overordnet bilde av de økonomiske effektene for de involverte sykehusene. 
 

1.1.1 Overordnede forutsetninger for utførte beregninger 
Det forutsettes at dagens avlastningsavtale mellom Akershus universitetssykehus HF og 
Diakonhjemmet Sykehus avsluttes på det tidspunkt bydel Alna overføres til Oslo sykehusområde. 
 
Det er for alle beregninger forutsatt at aktivitet knyttet til barn, fødsel, gynekologi og barn-
/voksenhabilitering forblir ved Akershus universitetssykehus HF. Ved beregning av effekter i 
inntektsmodell er denne forutsetningen foreløpig håndtert ved en kalkulert omfordeling av faste 
inntekter mellom Akershus og Oslo sykehusområde, beregnet som 100 % ISF på all aktivitet 
knyttet til barn/fødsel/gynekologi (NPR 2014).  
 
Inntektsmodellen fordeler faste inntekter til Oslo sykehusområde. Innad i Oslo sykehusområde 
fordeles inntekter i dag etter en kostnadsfordelingsnøkkel med utgangspunkt i dagens 
opptaksområde. Ved endrede opptaksområder kan ikke denne fordelingsnøkkelen benyttes i de 
økonomiske beregningene. For å fordele effekten av endringer i faste inntekter ved overføring av 
bydel Alna eller Nesodden og Oppegård innad i Oslo, er dagens egendekningsgrad ved 
Diakonhjemmet Sykehus benyttet som en foreløpig fordelingsnøkkel mellom sykehusene i Oslo. 
 
Abonnementsordningen i inntektsmodellen er knyttet til lands- og regionsfunksjoner ved Oslo 
universitetssykehus HF. Effekten av endringer i abonnementet i inntektsmodellen er derfor 
henført til Oslo universitetssykehus HF i sin helhet. 
 

1.1.2 Usikkerhet knyttet til benyttede forutsetninger 
Den økonomiske håndteringen av forutsetningen om at Akershus universitetssykehus HF 
beholder opptaksområdeansvar for barn, fødsel og gynekologi må vurderes nærmere ved 
tidspunkt for eventuell overflytting. I særlig grad gjelder dette i forhold til samsvar mellom 
finansiering og økonomisk ansvar for gjestepasientkostnader og legemidler. Herunder også den 
praktiske konsekvensen for andre aktører, som for eksempel hvem apotekene skal sende 
regningene til ved H-resepter. 
 
Beregningene er gjort basert på 2014-aktivitet. Ettersom avlastningsavtalen mellom 
Diakonhjemmet Sykehus og Akershus universitetssykehus HF trådde i kraft i løpet av 2014, vil 
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det også være nødvendig å oppdatere tallgrunnlaget til 2015 eller et senere år når tidspunkt for 
eventuell overflytting er fastsatt. Dette vil påvirke både effekter gjennom inntektsmodell, 
innsatsstyrt finansiering og gjestepasientoppgjør. Parallelle vurderinger av 2015-aktivitet fra 
Diakonhjemmet Sykehus og Akershus universitetssykehus HF viser at samlede netto effekter 
beregnet utfra 2014-tall synes å være rimelige. 
 
Ved fordeling av effekten fra inntektsmodellen innad i Oslo sykehusområde og ved beregning av 
endrede ISF-inntekter, er det forutsatt at befolkningen i bydel Alna og kommunene Nesodden og 
Oppegård benytter Diakonhjemmet Sykehus tilsvarende som dagens bydeler i Diakonhjemmet 
Sykehus opptaksområde. Det vil inn mot en eventuell endring av opptaksområde være nødvendig 
å se på de faktiske pasientstrømmene innad i Oslo, og hva som kan forventes å bli 
egendekningsgraden ved Diakonhjemmet Sykehus knyttet til befolkningen som skal overføres. 
 
Vedrørende håndteringen av abonnement må det sees nærmere på hvordan befolkningen som 
flyttes benytter lands- og regionsfunksjoner ved Oslo universitetssykehus HF. Valgt tilnærming 
gir ikke Oslo universitetssykehus HF inntekter til å dekke høyspesialisert behandling på lik linje 
med hva som abonnementsordningen gir fra andre sykehusområder. 
 
Det er i de foreløpige beregningene og forutsetningene ikke tatt hensyn til at kostnader knyttet til 
lokalsykehusfunksjonen som for eksempel H-resepter, utelukkende skal håndteres av 
Diakonhjemmet Sykehus som får opptaksområdeansvaret. 
 

1.1.3 Effekter gjennom inntektsmodell 
Inntektsmodellen er etablert på sykehusområdenivå. Det betyr at ved å isolere effekter til en 
kommune eller bydel, 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. 
 
Utgangspunktet for de økonomiske effektene gjennom inntektsmodellen, er inntektsmodellen 
som er utarbeidet i forbindelse med økonomisk langtidsplan for perioden 2017–2020, og 
endringene viser en effekt som om en overføring skulle skje fra 1.1.2017. Den faktiske 
økonomiske effekten 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. 
 
Inntektsmodelleffekten som trekkes ut av Akershus universitetssykehus HF er noe lavere enn 
beløpet som tilbakeføres Oslo sykehusområde. Dette skyldes avrundingseffekter, og at Oslo 
sykehusområde, ved endring av opptaksområde, får kompensert merkostnader knyttet til ikke-
vestlige innvandrere gjennom kostnadskomponenten for pasienter som tidligere var 
gjestepasienter grunnet lav egendekningsgrad ved Akershus universitetssykehus HF. 
 

1.1.4 Effekter i innsatsstyrt finansiering  
Beregningene er utført med utgangspunkt i aktivitet per 2014, og ISF pris 2016 på 42 081 kroner. 
Aktiviteten som overføres fra Akershus sykehusområde til Oslo sykehusområde er antatt å 
fordele seg med samme fordeling av dekning internt i Oslo sykehusområde som egendekningen 
ved øvrige bydeler i Diakonhjemmet Sykehus opptaksområde. 
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1.1.5 Effekter i gjestepasientoppgjør 
Dagens gjestepasientaktivitet fra Akershus sykehusområde til Oslo sykehusområde for 
opptaksområdet som flyttes opphører. Det er forutsatt av det vil være en mindre 
gjestpasientlekkasje til Akershus sykehusområde fra bydelen/kommunene som overføres, 
tilsvarende gjestepasientflyt fra Diakonhjemmet Sykehus øvrige bydeler. 
 

1.1.6 Estimerte økonomiske effekter fra inntektsmodell, innsatsstyrt finansiering og 
gjestepasientoppgjør oppsummert 

Tabell 1 viser estimerte økonomiske effekter forbundet med overføring av lokalsykehusansvar for 
bydel Alna fra Akershus universitetssykehus HF til Diakonhjemmet Sykehus. Overføringen er 
estimert til å medføre en reduksjon ved Akershus universitetssykehus HF tilsvarende 260 
millioner kroner.  
 

Netto økonomiske effekter for Akershus universitetssykehus HF 
ved en overføring av lokalsykehusansvar for bydel Alna (2016-
kroner, i 1000) 
 Avrundet 
Effekt inntektsmodell -300 000 
Endring basis barn/fødsler/gynekologi 50 000 
Endret ISF-inntekt -90 000 
Netto GP-effekt 80 000 
Netto Akershus universitetssykehus HF -260 000 

Tabell 1: Oppsummering av netto økonomiske effekter ved Akershus universitetssykehus HF ved overføring av 
lokalsykehusansvar for bydel Alna. Kilde: Helse Sør-Øst RHF v/økonomiavdelingen 

Tabell 2 viser estimerte økonomiske effekter forbundet med overføring av lokalsykehusansvar for 
bydel Alna for Oslo sykehusområde, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo universitetssykehus HF og 
Lovisenberg Diakonale Sykehus.  
 
Netto økonomiske effekter ved overføring lokalsykehusansvar for bydel Alna (2016-kroner, i 1000) 

 Oslo 
sykehusområde 

Oslo 
universitetssykehus 
HF 

Diakonhjemmet 
Sykehus 

Lovisenberg 
Diakonale 
Sykehus 

Effekt inntektsmodell 310 000 140 000 150 000 10 000 
Endring basis 
barn/fødsler/gyn. -50 000 -50 000   

Endret ISF-inntekt 90 000 30 000 60 000 - 
Netto GP-effekt -80 000 -50 000 -20 000 -10 000 
Netto Oslo 
sykehusområde 270 000 70 000 190 000 - 

Tabell 2: Oppsummering av netto økonomiske effekter ved overføring av lokalsykehusansvar for bydel Alna til 
Diakonhjemmet Sykehus. Kilde: Helse Sør-Øst RHF v/økonomiavdelingen 

Tabell 3 viser estimerte økonomiske effekter forbundet med overføring av lokalsykehusansvar for 
Nesodden og Oppegård fra Akershus universitetssykehus HF til Diakonhjemmet Sykehus. 
Overføringen er estimert til å medføre en reduksjon ved Akershus universitetssykehus HF 
tilsvarende 230 millioner kroner og en økning ved Diakonhjemmet Sykehus tilsvarende 180 
millioner kroner.  
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Netto økonomiske effekter ved overføring lokalsykehusansvar for Nesodden og Oppegård (2016-
kroner, i 1000) 

 
Akershus 
universitets-
sykehus HF 

Oslo 
sykehusområde 

Oslo 
universitets-
sykehus HF 

Diakonhjemmet 
Sykehus 

Lovisenberg 
Diakonale 
Sykehus 

Effekt inntektsmodell -220 000 230 000 100 000 120 000 10 000 
Endring basis 
barn/fødsler/gyn. 30 000 -30 000 -30 000   

Endret ISF-inntekt -100 000 100 000 30 000 80 000 -10 000 
Netto GP-effekt 60 000 -60 000 -40 000 -20 000 - 
Netto Oslo sykehusområde -230 000 240 000 60 000 180 000 - 

Tabell 3: Oppsummering av netto økonomiske effekter ved overføring av lokalsykehusansvar for 
Nesodden/Oppegård til Diakonhjemmet Sykehus. Kilde: Helse Sør-Øst v/økonomiavdelingen 

 

1.1.7 Økonomiske beregninger fra sykehusene/foretakene 
 
Akershus universitetssykehus HF 

For Akershus universitetssykehus HF må effektene sees opp mot andre økonomiske effekter 
knyttet til overføring av lokalsykehusansvaret for bydel Alna. Tabell 4 oppsummerer det 
økonomiske utfordringsbildet, som Akershus universitetssykehus HF foreløpig har estimert til å 
være ca. 125 millioner kroner. 
 

Økonomisk utfordringsbilde for Akershus universitetssykehus HF 
 MNOK 
Netto økonomiske effekter -260 
Netto bortfall av avlastningsavtale Diakonhjemmet 48 
Bortfall utgifter medikamenter 57 
Estimat kostnadsbortfall ved aktivitetsreduksjon (kostnader, ekskl. bemanning) 23 
Netto inntekts- og kostnadsendringer 5 
Estimert økonomisk utfordring ved Akershus universitetssykehus HF ≈ – 125 

Tabell 4: Økonomisk utfordringsbilde ved Akershus universitetssykehus HF ved overføring av 
lokalsykehusansvar for bydel Alna til Diakonhjemmet Sykehus. Kilde: Akershus universitetssykehus HF 
v/økonomiavdelingen 

Det er estimert at Akershus universitetssykehus HF vil oppleve en årlig aktivitetsvekst på 2 % 
grunnet befolkningsvekst i resterende bydeler og kommuner i opptaksområdet. Denne 
aktivitetsveksten vil tilsvare omkring 1 500–1 600 økte DRG-poeng, eller 30–35 MNOK i økte 
ISF-inntekter. Kostnadsutfordringen på Akershus universitetssykehus HF det første året må da 
sees i sammenheng med denne inntektsøkningen. 
 
En oppsummering av det økonomiske utfordringsbildet for Akershus universitetssykehus HF 
ved eventuell overføring av bydel Alna er ikke foretatt for Nesodden og Oppegårds 
vedkommende.  
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Diakonhjemmet Sykehus 

Diakonhjemmet Sykehus signaliserer tydelig at pasientbehandling utover dagens nivå vil kreve 
tilpasning og utvidelse av arealer. Sykehuset har i dag et belegg på ca. 90 % på sengepostene, og 
sykehuset har totalt sett estimert et behov for ytterligere 1 100–1 300 m2 ved endret 
opptaksområde. Diakonhjemmet Sykehus vil få en terskelkostnad knyttet til utvidelse innen 
radiologi som vil utgjøre en investering i størrelsesorden 30 millioner kroner, samt økte 
driftskostnader i tilknytning til dette. Det pågår et arbeid for å se på justeringer av arbeidsdeling 
innad i Oslo, og totalt sett planlegger sykehuset med en utbygging på 5 000 m2 for å møte 
fremtidig kapasitetsbehov. Dette er å se på som en kapasitetsutvidelse for Oslo sykehusområde. 

 

Oslo universitetssykehus HF 

Oslo universitetssykehus HF har ikke omtalt særskilte investeringsbehov eller terskelkostnader. 
 

1.1.8 Økonomiske overgangseffekter og -løsninger 
Gjennom aktivitetsbaserte inntekter, og fordeling av faste inntekter etter inntektsmodellen, anses 
sykehusområdene å være finansiert for å gi helsetjenester til befolkningen i eget opptaksområde.  

Oslo sykehusområde vurderes samlet sett å være finansiert for den endring som eventuelt blir i 
deres opptaksområde. Imidlertid er det for håndtering av endringer av denne arten ingen etablert 
modell for fordeling av faste inntekter eller prinsipper for oppgjørsordning mellom 
helseforetak/sykehus innad i Oslo sykehusområde. Prinsipper for fordeling av faste inntekter og 
eventuelle avregningsmekanismer innad i Oslo sykehusområde vil derfor bli vurdert nærmere, 
blant annet for å sikre at lokalsykehusansvaret ved Diakonhjemmet Sykehus og høyspesialisert 
behandling i hovedsak ved Oslo universitetssykehus HF blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.  

Akershus sykehusområde vil ved en endring i opptaksområde få betydelig reduksjon i tildelte 
midler gjennom inntektsmodellen, samt en reduksjon i aktivitetsbaserte inntekter og 
gjestepasientkostnader. Helseforetaket vil stå overfor utfordringer ved å tilpasse driften til et 
lavere nivå. Enkelte variable kostnader, eksempelvis medikamentkostnader, reduseres 
umiddelbart, mens det innen andre områder må påregnes noe omstillingstid.  

Ved endring i opptaksområde kan det i en periode være behov for overgangsordning til det 
sykehusområdet som må tilpasse driften til en lavere ramme. Utarbeidelse av, og beslutning om 
overgangsordninger, krever godt gjennomarbeidet økonomisk grunnlag fra de berørte 
helseforetak/ sykehus 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/sykehus. 
Foreløpige beregninger fra Akershus universitetssykehus HF viser et utfordringsbilde i 
størrelsesorden 125 millioner kroner ved en eventuell flytting av lokalsykehusansvaret for bydel 
Alna. Dette er hensyntatt aktivitetsavhengige inntekter og kostnader ved bydel Alnas befolkning, 
samt tilbakeføring av aktivitet knyttet til Stovner og Grorud ved avslutning av avlastningsavtale 
med Diakonhjemmet Sykehus. Eventuell overgangsordning for Akershus universitetssykehus HF 
vil bli vurdert inn mot det enkelte budsjettår. Investeringsbehov og terskelkostnader ved 
Diakonhjemmet sykehus forutsettes finansiert innenfor den til enhver tid gjeldende økonomiske 
ramme fra Helse Sør-Øst, alternativt ved eksterne lån.  
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