BUDSJETT 2017:
STATSBUDSJETT,BASISRAMMER,
AKTIVITET OG ÅRSVERK MED MER.
Styremøte 18.11.2016

Per Qvarnstrøm, økonomidirektør
Kristiansand, 17.11.16

Budsjett 2017 – Agenda
• Status statsbudsjett 2017 og rammer til SSHF
• Utfordringene i statsbudsjettet og rammene ift
ØLP/budsjettforutsetningene i SSHF
• Overordnet budsjettstatus kr/årsverk/aktivitet
• Overordnet om investeringsbudsjett 2017

• Klinikkenes status aktivitet/årsverk/tiltak/kr
• Saldering av årets budsjett og videre tiltaksarbeid

Utfordringer fra statsbudsjettet 2017 -1
• Avbyråkratiseringsreformen 0,5% kan bli økt i salderingene som tidligere
år – effekt kan bli -3 til -5 mill.
• Resultatkrav: Det forventes at i det minste noe av reformens uttrekk ( 22
mill SSHF) skal komme som økning i resultatbudsjettet.
• Mva-refusjon innføres, ramme trekkes ut med ca 258 mill for SSHF.
Her ligger betydelig risiko, spesielt i gjennomsnittsvekst fra 2015 på nær
4% som er lagt til grunn for alle foretakene i regionen.

• Høykostområdet øker betydelig. 41 mill for nye medikamentgrupper legges
til, samt fjorårets nye grupper omgjøres til ISF ordning ( -34 mill i ramme).
• Vekter høykostmedisiner reduseres minst 10%,delvis pga mva innføringen,
men også pga prisutviklingen. Kan øke utfordring med 10 mill. Sies dette er
tillagt andre vekter som et 0-sum spill.
• Belastning høykostmedisin innlagte pasienter flyttes til behandlende
sykehus ( som også har ISF inntekten på behandlingen)

Utfordringer fra statsbudsjettet 2017 -2
• Helfo-takster psyk/TSB avvikles og ISF innføres for poliklinisk del av
psykiatri og rusbehandling
Ukjent risikoområde økonomisk – må gjøres kalkulasjoner på både bortfall
Helfo-takster og ISF innføring.
Ramme styrkes også med ca 11 mill som del av dette.
• KØH senger innen psyk/TSB innføres, SSHF trekkes ca 5 mill for dette
• Sykehuspartner IKT budsjett ikke klart pga mva-regimeendring samt at
outsourcing drift påvirker budsjettene
• KBF (kvalitetsbasert finansiering) gir SSHF et lite pluss kontra et større
pluss i 2016, i sum ca -1 mill. endring
• Effekt av vektendringer er enda ikke kjent i detalj – foreløpige tall
forventes denne uka, de antas nøytrale.
• Pensjonsinntekt reduseres 20 mill i tillegg til de 255 mill som ble redusert
medio 2016. Negativ nettoeffekt ift pensjonskostnadene i SSHF på ca 7 mill.
• Alle midler til PET gis OUS i 2017 ( avregning for omgjøring i 2015).
Ingen andre som etablerer tilbud får tilført rammer til dette fremover

Utfordringer fra statsbudsjettet 2017 -3
• Midler til vekst på 57 mill er ca 25 over ØLP forutsetningene.
• Inntektsmodeller i ØLP ga SSHF -12 mill.

• Økningen ift ØLP forutsetningene må benyttes til å løse de store
utfordringene i somatikk, mens KPH andel av dette ( 6 mill) legges som et
økt resultatkrav for 2017, som igjen øremerkes investering i ARA bygg i
2018.
• Det er ikke rom for å etablere «direktørens buffer» i 2017 budsjettet,
og gjennomføringsrisikoen for tiltakene i budsjettet er høy.

• Det må gjennomføres ytterligere betydelige tiltak senest fra 1.7.2017for at
budsjettet skal innfris. Disse må defineres innen 15.3.2017ifm ØLP.

Aktivitetsforutsetninger 2017
• Aktivitetsvekst skal være større i psykiatri og TSB enn i
somatikken også i 2017.
• Det er gitt midler til en vekst på 2,1% så langt i
statsbudsjettet. ISF-veksten forventes å bli maks 1,5%
(inkl.høykostmedisin ISF).
• (Rammer til SSHF øker netto ca 0,6% - etter fradrag
underfinansiering pensjon med mer) …..!!!!!

• Det er lagt til grunn at vekst innen radiologi og lab kan bli
8-9%. Nytt takstregime lab forventes først fra 2018.
• Det legges også opp til at aktivitet innen rehabilitering ikke
skal reduseres i budsjettene

Foreløpige basisrammer SSHF 2017 - +0,6% + økt risiko
SØRLANDET SYKEHUS HF
Basisramme 2016 inkl KBF
Nye forhold inn mot 2017
Kvalitetsbasert finansiering, KBF, 2016
Tilbakelegging av uttrekk 2016
Uttrekk av bevilgning KBF 2016
Inntektsmodell
Fra ØLP
Basisramme 2017 før statsbudsjettet
Endringer sfa forslag til statsbudsjett 2017
Pris- og lønnsvekst
Uttrekk avbyråkratiseringsreformen
Avbyråkratiseringsreform- tilbakelegging av midler
Pensjon, reduserte kostnader
Midler til økt aktivitet
MVA- reform, uttrekk
Legemidler fra folketrygden i 2016, overført ISF
Finansieringsansvar for nye legemidler 2017
Uttrekk Ø-hjelp sfa samhandlingsreformen
Psykisk helsevern
TSB
Kvalitetsbasert finansiering, KBF 2017
Uttrekk basis
Ny bevilgning 2017, post 71
ISF- psyk. helsevern og TSB- økt basis
Psykisk helsevern
TSB
Endret apotekavanse
Komp. for manglende prisjustering av egenandeler
Basisramme 2017 inkl. KBF

2016
4 431 083

reell endring 16-17:

Kommentar:

26 265
-27 857
-11 361
4 418 130
92 475
-21 976
21 887
-275 049
57 815
-258 256
-33 783
41 112

-26 769
27 375

605

4 065 489

ISF- refusjoner somatikk
ISF- refusjoner psykisk helsevern og TSB
Sum inntekter

4 065 489

Risiko hvis avbyråkratiseringstilskudd
Økes fra 0,5% til 0,7% - 3-5 mill.

57 815

-4 732

Forskning
Strategiske forskningsmidler, fra post 72
Nasjonal kompetansetjeneste, flåttbårne sykdommer
Turnustilskudd, foreløpig beregnet
Komp. for bortfall av diff. arbeidsgiveravgift
Sum faste inntekter

Reellt tilført 24 mill i økning fra 2016

-90

-4 113
-619

9 777
1 494
-555
3 092
4 052 036

Betydelig risiko i mva-uttrekk 258 mill

-11 361

Penjonskost gir økt utfordring på ca 7 mill

-555
41 683

0,94 %

41 683

0,94 %

0
2 196
1 614

Forskningsramme kommer først i
desember, kan svinge fra år til år.

9 643

til fradrag kommer 0,% avbyråkratisingsuttrekk med mer på ISF-pris.
Dette utgjør om lag 10,5 mill.kr, pluss pensjoner -7mill.

Mao netto økningpå 24 mill.kr eller 0,6 %.
Endring basisramme og tilskudd

-365 594

Aktivitet somatikk – budsjett 2017 - overordnet kommentar
• Det er stor aktivitetsvekst i budsjettene for 2017,samt strekk i DRG poeng
utover aktivitetsveksten, i sum +6,3% i DRG fra 2015-2017 bud.
(før vektendringer)
• Arendal: +35 mill / 1735 DRG opp fra 2015 virk, ca +7,7%
(plastikk , uro og øye står for mye av veksten)

• Flekkefjord +21 mill/ 1019 DRG opp fra 2015 virk, ca +15,9%
( mye vekst i gjestepasienter fra Rogaland)

• Kristiansand +33 mill / 1553 DRG opp fra 2015 virk, ca +4,0%
(generell vekst i mange fagområder, bedre ressursutnyttelse op.stuer)
• Av veksten ser det ut til at ca 40 mill av 91 mill i vekst er knyttet til
indeks/koding/pasientmix sett i forhold til 2015 nivå, ca 2,8%.

Status budsjettarbeidet pr 15.11.16
Klinikkene må innarbeide reduksjon i bemanning fra 1.7.2017 med helårsvirkning 45 mill.kr.
Tiltak må på plass innen 15.3.2017 ifm ØLP prosessen.
Direktørens buffer ( økte midler til økt aktivitet fra RHF) benyttes til å løse 1.halvårs utfordring
KRS
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utfordring:
status 9.11.16
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Resultatkrav 2017
saldert av adm.direktør 12.11.16 ( + = tillatt underskudd)
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SUM

47

21

26

0
0

ex KPH

47

18

23

6

Oppsummert resultatbudsjett
• De somatiske klinikkene har lagt inn betydelig forbedring i
aktivitetsbudsjettene, men ingen vesentlige endringer i forbruk av
årsverk for 2017.Dette løser ikke utfordringene i sin helhet.
• Dette gjør at det mangler omlag 47 mill.kr. i tiltak for å kunne levere et
resultat på 80 mill.kr. De somatisk klinikkene bidrar så langt med 0 til
investeringer (0-resultat) ( alt bidrag kommer fra KPH)
• Det er ikke reserver til å kunne løse dette mer enn max 6 mndslik at det må etableres tiltak med virkning senest fra 1.7.2017 på
minst 45 mill.kr i form av ressurs-nedtak i alle deler av virksomheten
( ex.KPH). Tiltakene må være definert innen 15.3.2017 ifm ØLPprosessen.

Investeringsbudsjett 2017
• Midler til nye investeringer er ca 110 mill.kr.+ 15 mill ekstraordinært
til Agder pga arbeidsledigheten.
• Omtrent halvparten av investeringene vil bli gjennomført i
2017,sammen med overheng fra 2016 på ca 130 mill.
• Dette gjør at prioritering av investeringer er svært vanskelig og stram
da innmeldte behov er mer enn 3 x rammene.
• ARA bygg på Kongsgård er forhåndsprioritert med 8 mill i 2017 og
forventet ytterligere 40 mill i 2018.

Helse Sør-Øst RHF

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som
trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder,
bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Budsjett 2017
- fordeling og inntektsrammer
Direktørmøte 27.10.2016

Innhold
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Prop 1S (2016-2017) i forhold til forutsetningene i økonomisk
langtidsplan 2017-2020
Prop 1S (2016-2017)
Øvrige problemstillinger for budsjett 2017
Likviditet til investeringer
IKT/Sykehuspartner HF

Prop 1S (2016-2017) i forhold til forutsetningene i
økonomisk langtidsplan 2017-2020

Inntekter til økt aktivitet
• Prop. 1S: 709 mill. kroner til 2,1% aktivitetsvekst
Økt aktivitet
Fritt behandlingsvalg
I alt

2017
Forutsatt i
Diff. ØLP og
2016
ØLP
Prop.1S Prop.1 2017
715
450
709
259
84
0
0
0
799
450
709
259

• Fordeling på Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene

RHF
HF
I alt

B2016
Økt akt.
FBV
250
0
465
84
715
84

2017-ØLP
Økt akt.
FBV
150
0
300
0
450
0

Fordeling av midler til økt aktivitet
• I alt 709 mill. kroner fordeles til økt aktivitet, hvorav
– Til Helse Sør-Øst RHF
150 mill. kroner
– Til helseforetak og sykehus
559 mill. kroner
Sum økt aktivitet
Akershus universitetssykehus
Oslo universitetssykehus
Sunnaas sykehus
Sykehuset Innlandet
Sykehuset i Vestfold
Sykehuset Telemark
Sykehuset Østfold
Sørlandet sykehus
Vestre Viken
Diakonhjemmet sykehus
Lovisenberg Diakonale sykehus
Betanien Hospital
Martna Hansens hospital
Revmatismesykehuset
I alt

•

83
88
4
80
43
34
57
57
83
9
11

472
513
877
842
985
938
122
815
054
763
507
860
1 710
542
559 000

Det tas forbehold om videre kvalitetssikring og eventuelle endringer som følge av endelig behandling av RHFbudsjettet inklusive konsekvenser av nasjonale initiativ og budsjetter for felleseide selskaper

Resultatutvikling (ekskl ekstern partner)

Prop 1S (2016-2017)

ABE: Avbyråkratiserings- og
effektiviseringsreformen
• Fortsatt 0,5% uttrekk av basis, ISF og tilskudd

• Samlet effektiviserings krav for vår region ca. 95 mill. kroner, dette i
hovedsak knyttet til 0,5% reduksjon i DRG-prisen,
• Uttrekk fra HSØ basisramme på 270 mill. kroner fordeles på
helseforetak/sykehus etter andel basisramme

• Det legges tilbake 287 mill. kroner i basis fordelt etter sum
driftsinntekter i budsjett 2016. Dette for å fange opp at totalt trekk
omfatter både faste og variable inntekter

ABE: Fordeling av basisuttrekk og midler lagt
tilbake

ABE - uttrekk
beregnet etter basis

ABE- midler lagt
tilbake

Netto

Akershus universitetssykehus HF

-29 355

28 879

-535

Oslo universitetssykehus HF

-62 216

74 658

12 288

-1 976

1 980

0

Sykehuset Innlandet HF

-29 479

29 824

283

Sykehuset i Vestfold HF

-15 890

16 575

651

SunnaassSykehus HF

Sykehuset Telemark HF

-12 418

12 832

388

Sykehuset Østfold HF

-19 677

19 138

-578

Sørlandet sykehus HF

-21 976

21 887

-135

Vestre Viken HF

-28 781

29 371

530

0

0

-317

562

21

Diakonhjemmet Sykehus AS

-5 681

5 576

369

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

-5 765

5 378

374

Martina Hansens Hospital

-627

1 059

41

Revmatismesykehuset AS

-202

269

13

-35 828

39 751

3 841

-270 187

287 737

17 550

Sykehuspartner HF
Betanien Hospital Skien AS

Helse Sør-Øst RHF
I alt

KBF: Kvalitetsbasert finansiering
• Ordningen videreføres på samme nivå som i 2015 og 2016

• Helse Sør-Øst RHF får trukket 285 millioner kroner, og får tilbakeført
287 millioner kroner som følge av kvalitetsscore, dvs. en positiv effekt
på ca 2 millioner kroner. Tilsvarende for 2016 var en negativ effekt på
35 millioner kroner

• Samme tilnærming som i 2016
– Helsedirektoratets tall på helseforetaksnivå legges til grunn
– Sunnaas sykehus, Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg
Diakonale Sykehus legges til det regionale helseforetaket

KBF: Fordeling 2017
• Tabellen viser beregnet uttrekk og tildeling for 2017
KBF 2017
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sykehuset i Telemark HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset i Østfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF
HSØ RHF
I alt

Uttrekk
-35 761
-75 804
-15 128
-19 355
-23 963
-35 910
-26 772
-35 061
-17 746
-285 500

KBF
36 056
77 966
16 945
18 684
22 240
34 107
27 270
36 761
16 932
286 961

Netto
296
2 162
1 818
-672
-1 723
-1 804
498
1 700
-814
1 461

KBF: Tildeling 2016 og 2017
• Tildeling etter score 2016 og 2017
Akershus universitetssykehus
Oslo universitetssykehus HF
Sykehuset i Telemark HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset i Østfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF
HSØ RHF
I alt

KBF 2016
30 246
54 003
16 240
19 347
18 002
30 661
27 857
34 911
13 533
244 800

KBF 2017
36 056
77 966
16 945
18 684
22 240
34 107
27 270
36 761
16 932
286 961

Endring
5 810
23 963
705
-664
4 239
3 446
-587
1 850
3 399
42 161

• Bedring for Oslo universitetssykehus HF kan blant annet tilskrives
innføring av DIPS

Pensjon: Uttrekk som følge av lavere kostnader
nasjonalt og regionalt
Nasjonalt
• Til grunn for basisbevilgningen for 2017 ligger et anslått nivå for
helseforetakenes samlede pensjonskostnader på 13 700 mill. kroner.
Dette er 4 950 mill. kroner lavere enn bevilgningsnivået for 2016 i
Prop. 1 S (2015-2016). Reduksjonen fordeles mellom regionene i tråd
med Magnussen-fordelingen.

• Reduksjonen skyldes endringer i de økonomiske forutsetningene for
beregning av pensjonskostnader, herunder planendring for beregning
av uførepensjon og effekt av innmelding av små stillinger.
Regionalt

• Av den reduserte bevilgningen på 4 950 mill. kroner er Helse Sør-Øst
sin andel 2 665 mill. kroner, jfr. Magnussen-andelen. Trekket er 216
mill. kroner større enn beløpet Helse Sør-Øst RHF ble trukket i RNB.

Pensjon: Uttrekk som følge av lavere kostnader
på helseforetaksnivå
Pensjon 2017

Justeringer 2016
sfa RNB 2016

Tillegg 2017 i Prop
1S

Sum pensjon 2017 i
basisramme

Akershus universitetssykehus HF

-275 000

-24 000

-310 816

Oslo universitetssykehus HF

-656 000

-58 000

-663 709

Sunnaas Sykehus HF

-22 000

-2 000

-24 000

Sykehuset Innlandet HF

-351 000

-30 000

-387 211

Sykehuset i Vestfold HF

-195 000

-11 000

-209 632

Sykehuset Telemark HF

-155 000

-10 000

-166 652

Sykehuset Østfold HF

-236 000

-9 000

-243 990

Sørlandet sykehus HF

-255 000

-19 000

-275 049

Vestre Viken HF

-293 000

-54 000

-380 892

Sykehuspartner HF

0

Betanien Hospital Skien AS

0

Diakonhjemmet Sykehus AS

3 487

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

3 464

Martina Hansens Hospital

0

Revmatismesykehuset AS

0

Helse Sør-Øst RHF
I alt

-11 000

1 100

-9 900

-2 449 000

-215 900

-2 664 900

Pensjon: Effekt per helseforetak av Prop 1S
Helseforetak
Akershus universitetssykehus HF
Sykehusapotekene HF
Oslo universitetssykehus HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuspartner HF
Sørlandet Sykehus HF
Sykehuset Telemark HF
Sunnaas Sykehus HF
Sykehuset Østfold HF
Vestre Viken HF
Helse Sør-Øst RHF
Totalt

Endring
-27 904
-6 913
-66 355
-34 188
-12 974
5 394
-21 406
-11 796
-2 450
-10 709
-61 929
1 247
-249 983

Andel endring
eks APO og SP
11,2 %
26,7 %
13,8 %
5,2 %
8,6 %
4,7 %
1,0 %
4,3 %
24,9 %
-0,5 %
100,0 %

Fordeling av
endret
basistrekk
-24 000
-58 000
-30 000
-11 000
-19 000
-10 000
-2 000
-9 000
-54 000
1 000
-216 000

Differanse trekk kostnadsred.
4 000
7 000
8 000
4 000
2 000
-5 000
2 000
2 000
2 000
8 000
34 000

• Regionen «tjener» ca 30 millioner kroner på håndteringen av pensjon i
Prop 1S
• Sykehuspartner HF og Sykehusapotekene HF forutsetter å håndtere
dette via tjenesteprisene

Legemidler: Overført finansieringsansvar
• Finansieringsansvaret for følgende legemiddelgrupper overføres fra
folketrygden til de regionale helseforetakene i 2017:
– Legemidler kreft (fra 1. mai ) og
– PAH (alvorlig hjerte- og lungesykdom, fra 1. januar)
• Legemidlene vil inngå i H-reseptordningen

• Basisrammen til Helse Sør-Øst RHF økes som en følge av dette med
393 millioner kroner (inkludert en forventet innsparing på 11
millioner kroner) svarende til forventede utgifter i 2017

• Beløpet vil bli fordelt etter behovsandeler somatikk 2017 både mellom
sykehusområder og internt i Oslo sykehusområde

Legemidler: Overføring til ISF
• Legemidlene som ble overført i 2016 inngår fra 2017 i ISF- ordningen.
Dette medfører et basisuttrekk på 323 millioner kroner som overføres
ISF.
• Beløpet trekkes ut etter behovsandeler somatikk 2017, internt i Oslo
sykehusområde etter folketall (pga at midlene i 2016 ble fordelt etter
folketall internt i Oslo sykehusområde)

Legemidler: Oppsummering av fordeling
• Fordeling av uttrekk som følge av overføring til ISF og nye legemidler i
2017
2017

Legemidler
Akershus universitetssykehus

2017- nye legemidler
inn i Hreseptordningen,
Uttrekk i basis = fordeles samlet etter
2017 behov
overført ISF

Legemidler i
basis 2016
100 461

-51 853

63 103

51 491

-25 480

31 751

Sykehuset Innlandet

97 322

-49 735

60 525

Sykehuset i Vestfold

52 750

-27 040

32 906

Sykehuset Telemark

41 785

-21 353

25 986

Sykehuset Østfold

68 456

-35 270

42 922

Sørlandet sykehus

66 043

-33 783

41 112

Oslo universitetssykehus
Sunnaas sykehus

Vestre Viken

100 218

-51 556

62 741

Diakonhjemmet sykehus

27 327

-13 088

16 347

Lovisenberg Diakonale sykehus

22 847

-13 742

15 561

-322 900

392 953

Betanien Hospital

0

Martna Hansens hospital

0

Revmatismesykehuset
I alt

0
628 700

Mva-kompensasjon: Uttrekk
TNOK
Rapporterte mva-kostnader 2015
Beregnet sjablong
Felleseide selskap
Private ideelle
Sum rapportert grunnlag 2015
Justert for pris og aktivtetsvekst
Nye legemidler 2016 og 2017 (2017-priser)
Endelig uttrekk budsjett 2017
Avrundet

Helse Sør-Øst
Helse Vest
Helse Midt-Norge Helse Nord
2 363 465
794 848
721 586
560 741
471 233
166 218
109 972
108 690
19 006
9 412
9 418
10 369
162 908
50 065
3 016 612
1 020 544
840 977
679 800
3 287 705
1 112 257
916 553
740 892
209 526
73 955
55 922
50 081
3 497 231
1 186 211
972 475
790 973
3 497 200
1 186 300
972 500
791 000

Sum
4 440 640
856 114
48 206
212 973
5 557 932
6 057 406
389 484
6 446 890
6 447 000

• Ovenstående er basert på det som er rapportert til Helse- og
omsorgsdepartementet for 2015 samt enkelte estimater vedr vekst,
bruk av sjablong etc
• Endelig uttrekk for Helse Sør-Øst RHF er påvirket av at Helse- og
omsorgsdepartementet har brukt Magnussen-modellen ved fordeling
av sum uttrekk på 6,447 mrd kroner
• Helse Sør-Øst RHF er trukket 3,471 mrd kroner (26 mill. kroner i
«gevinst» som følge av Magnussen-modellen)
• Uttrekket er gjennomført kun i basisinntekter
• Aktivitetsbaserte inntekter skal ikke i sum bli ikke endret, men jfr
neste side

Mva-kompensasjon: Identifiserte
problemstillinger
• Kostnadsvektene i ISF-ordningen er beregnet inkl mva – deretter er
spesifiserte DRGer med en stor andel legemiddelkostnader justert ned:

– innen pasientadministrerte ordninger er vektene justert ned med 20%
– innen poliklinisk behandling er vektene justert ned med 10%

• Endringen er budsjettnøytral innenfor ISF-ordningen, dvs at andre
vekter er justert opp slik at det relative nivået mellom vektene er
konstant
• Tilnærmingen vil treffe helseforetak med stor andel medikamentell
behandling negativt i 2017
• ISF 2018 vil ta hensyn til mva innenfor alle områder, også for
inneliggende

• Helse Sør-Øst RHF har løftet denne problemstillingen overfor Helse- og
omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet

Mva-kompensasjon: Identifiserte
problemstillinger forts.
• Helse- og omsorgsdepartementet har ikke vurdert
gjestepasientstrømmer mellom regionene eller finansiering av
landsfunksjoner ved implementering av trekk for mva-kompensasjon.

• Trekk for mva kompensasjon felleseide selskaper utgjør ca 52
millioner kroner på nasjonalt nivå. Helse Sør-Øst RHF er trukket ca 19
millioner kroner for HDO og Pasientreiser.
– Det må etableres mekanismer med de øvrige regionene som
fordeler risiko/potensial mellom regionene grunnet innføring av
mva-kompensasjon

Mva-kompensasjon: Alternative løsninger for
uttrekk
Alt. 1: Uttrekk mest mulig basert på historikk
• Uttrekk per helseforetak og de private ideelle lik deres egen
registrering for 2015, justert for vekst og pris/lønn (8,99 %)
• Uttrekk vedr sjablong gjøres overfor helseforetak og Helse Sør-Øst
RHF i henhold til registrerte data 2015
• Uttrekk vedr felleseide selskaper gjøres i Helse Sør-Øst RHF
• Uttrekk mva vedrørende nye legemidler 2016 og 2017 fordeles etter
behovsandel somatikk
• Gjestepasientpris, abonnement og avregninger i inntektsmodellen
endres ikke. (Hvis endringer i posisjoner i gjestepasientordningen,
endres netto konsekvens av mva-kompensasjonen.)
• «Magnussen-gevinsten» på 26 mill. kroner fordeles i forhold til det
totale mva-uttrekket i henhold til ovenstående

Mva-kompensasjon: Alternative løsninger for
uttrekk
Alt. 2: Uttrekk i henhold til inntektsandeler
• Beløp knyttet til Helse Sør-Øst RHF trekkes ut i forkant. Dette gjelder:
– Sjablong vedrørende kjøp fra private
– Felleseide selskaper
– Øvrig Helse Sør-Øst RHF i henhold til faktisk registrering 2015
justert for vekst og pris/lønn (8,99 %)
• Resten (inkl «Magnussen-gevinst» på 26 mill. kroner) fordeles på
helseforetak og private ideelle i forhold til andel av totale inntekter i
budsjett 2016
• Gjestepasientpris, abonnement og avregninger i inntektsmodellen
endres ikke. Når mva-uttrekket fordeles etter totale inntekter, vil dette
medføre at uttrekket også relateres til abonnement og avregning. Hvis
endringer i posisjoner i gjestepasientordningen, endres netto
konsekvens av mva-kompensasjonen

Mva-kompensasjon: Håndtering av
likviditetseffekter
• Helse Sør-Øst RHF er foreslått bevilget et særskilt tilskudd på 578,3
millioner kroner for håndtering av likviditetseffekter som følge av
innføring av mva-kompensasjon og trekk i basisramme
• Midlene vil bli fordelt på helseforetak/sykehus basert på valg av
metode for uttrekk (NB: Likviditet, og ikke inntekt)

Samhandlingsreformen: Øyeblikkelig hjelp
innen psykisk helsevern og TSB
• Fra 1. januar 2017 har kommunene også en lovpålagt plikt til å tilby
øyeblikkelig hjelp for døgnopphold innen psykisk helse og TSB
– Gjelder for de pasienter som kommunen har mulighet til å utrede,
behandle eller yte omsorg til

• Det er derfor gjort et uttrekk fra basisrammen til Helse Sør-Øst RHF på
i alt 47millioner kroner. Midlene overføres kommunene

• Uttrekk på helseforetaksnivå skjer i henhold til behovsandeler psykisk
helsevern og TSB

ISF for psykisk helsevern og TSB: Innføres for
poliklinisk aktivitet
• ISF innføres for poliklinisk aktivitet i psykisk helsevern og TSB.
Nasjonalt flyttes 1 175 millioner kroner fra HELFO i forbindelse med
omleggingen. Av dette legges 969 millioner kroner til ISF- ordningen,
de øvrige midlene legges til RHF’enes basisrammer. Dette gjelder deler
av dagens timeverksatser
• For Helse Sør-Øst RHF utgjør dette 111 millioner kroner i økt basis,
som fordeles i henhold til behovsandeler psykisk helsevern og TSB

• Foreløpig usikkerhet knyttet til de økonomiske effektene av ordningen

ISF for psykisk helsevern og TSB
• Seminar Helsedirektoratet 18.oktober 2016:
– To overordnede sett av aktivitetskategorier er etablert:
–
–
–
–

• DRG: «Opphold» - Konsultasjoner og innleggelser, men også visse indirekte
aktiviteter så som samarbeidsmøter
• STG: «Særtjenester» - Spesialisthelsetjeneste som strekker seg over tid, og
som det ikke er naturlig å knytte til enkeltkontakter eller innleggelser.

Ambulant virksomhet har en tilleggs refusjon
Enhetsrefusjonen er satt til 2.000,Det er en del usikkerhet med datagrunnlaget
Det kan komme noen justeringer til endelig regelverk publiseres

– Med forbehold om alle usikkerheter i datagrunnlaget vil
omfordelingseffektene mellom regionene ligge på +/- 5 mill. kroner

Forskning og nasjonale kompetansetjenester
• Helse Sør-Øst RHF foreslås tildelt 278 millioner kroner til forskning i
2017, tilsvarende som for 2016.
– Disse midlene, sammen med strategiske forskningsmidler fordeles
av styret i Helse Sør-Øst RHF i desember
• I tillegg foreslås 134 millioner kroner til nasjonalt program for klinisk
behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten

• Tilskuddet til nasjonale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst RHF er
329 millioner kroner. Dette inkluderer 208 millioner kroner til
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Dette er på samme
nivå som for 2016

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne
diagnoser
• Forslag 2017 fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Sjeldne diagnoser
Oslo universitetssykehus
Døvblindesystemet, NTT og kvalitetsregisteret
Cystisk fibrose
NK-ADHD, Tourette, narkolepsi
Senter for sjeldne diagnoser
Tuberøs sklerose
Autismeenheten ved OUS, RH
Sentral ledelse for sjeldensentrene
Prosjektmidler sentral ledelse for sjeldensentrene
Sum Oslo universitetssykehus
TRS- senteret SUN
TAKO, Lovisenberg
Frambu, HSØ RHF
Til overføring andre regioner
NAPOS, Helse Bergen
Nevromuskulært senter, UNN
Sum sjeldne

Tilskudd
2017
1
12
9
24
6

663
818
567
023
693

9
4
11
80
33
15
64

407
840
075
087
066
709
651

6 423
7 864
207 800

Samhandlingsforskning
• Tidligere krav om at minst 15 mill. kroner nasjonalt (8 mill. kroner for
Helse Sør-Øst) av regionenes basisrammer skal gå til forskning rettet
mot samhandling med de kommunale helse- og omsorgstjenestene
bortfaller.
• Samhandlingsforskning forutsettes ivaretatt innenfor gjeldende
finansieringsordninger for forsking

• Basisramme Helse Sør-Øst RHF er redusert med 8 mill. kroner som
følge av dette. Midlene er trukket på det regionale helseforetaket.

Tiltak for barn og unge med ervervet
hjerneskade
• Ikke alle barn får en gjennomgående behandlingslinje fra akuttsykehus
til rehabilitering
• Midlene skal brukes til å avklare Sunnaas sykehus sin rolle i
behandlingskjeden
• Midlene skal også brukes på sykehusene som inngår i
behandlingskjeden, dvs. akuttsykehusene
• Helse Sør-Øst har utviklet en helhetlig behandlingslinje for denne
gruppen, denne får vi nå mulighet til å implementere
• Midlene til Helse Sør-Øst RHF , i alt 7,4 mill. kroner er foreløpig ikke
fordelt, men legges på det regionale helseforetaket for senere fordeling

Persontilpasset medisin
• Nasjonal strategi ferdigstilt i 2016
• Bevilgningen i 2017 skal dels gå til etablering og drift av en nasjonal,
anonymisert database over genetiske varianter hos norske pasienter
• I tillegg bevilges det midler til etablering av et nasjonalt nettverk med
oppbygging av regional, tverrfaglig kompetanse om persontilpasset
medisin
• Databasen foreslås lagt til Helse Sør-Øst, og HSØ er tildelt 8,0 mill.
kroner som tilskudd over post 70
• Inntil videre budsjettert på Helse Sør-Øst RHF sitt budsjett.

Ett institusjonsnummer ISF
• Som følge av organisatoriske endringer/ overgang til ett
institusjonsnummer for Oslo universitetssykehus HF i NPRrapporteringen, er 11,8 mill. kroner gitt som økt basis til Helse Sør-Øst
RHF
• ISF- refusjonene reduseres som følge av en slik endring , og midlene i
basis skal kompensere for dette
• Midlene legges til Oslo universitetssykehus HF i 2017. Fra 2018
fordeles midlene i inntektsmodellen

Kvalitetssikring av mammografiprogram
• De regionale helseforetakene vil fra 2017 overta ansvaret for
kvalitetssikring av fysiske og teknisk forhold i
Mammografiprogrammet. Det foreslås å overføre 0,4 millioner kroner i
basisbevilgningen til Helse Sør-Øst RHF. Midlene videreføres til Oslo
universitetssykehus HF
• Det foreslås videre et tilskudd på 0,8 millioner kroner, svarende til én
stilling. Midlene skal gå til Helse Sør-Øst ved en
virksomhetsoverdragelse for å ivareta nasjonal koordinering og
kvalitetssikring av kvalitetskontrollene som utføres i
Mammografiprogrammet. Midlene skal stilles til disposisjon for Oslo
universitetssykehus HF ved Kreftregisteret

Rettsmedisinske fag: Virksomhetsoverdragelse
• Regjeringen har besluttet å gjennomføre en virksomhetsoverdragelse
av fagområde rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet til Helse
Sør-Øst RHF ved Oslo universitetssykehus Det tas sikte på at den nye
organiseringen av rettsmedisinske fag skal tre i kraft fra 1. januar 2017
• Utfordringer
– Ikke overført tilstrekkelige midler i budsjettet
– Egen prosess overfor Helse- og omsorgsdepartementet

Andre endringer i statsbudsjettet
• Mindre justeringer i basisrammen til Helse Sør-Øst RHF

Mill. kroner

Komp. for manglende prisjustering av
egenandeler
Endret apotekavanse
Nasjonal inntektsmodell

30
-6
29

Faste inntekter fra Prop.1S
• Faste inntekter fra statsbudsjettet 2017 til Helse Sør-Øst RHF:

Basisramme
KBF
Tilskudd
I alt

49 937 858
286 961
1 842 857
52 067 676

Av tilskuddet på 1,8 mrd. kroner er 578,3 mill. kroner
knyttet til likviditet ifm. mva.-kompordningen

Sum øremerkede tilskudd
Fra post 78
Forskning
Nasjonale kompetansetjenester
Nasjonalt program for klinisk
behandlingsforskning
Fra post 70
Arb. giveravgift
Tilskudd til turnustjeneste
Koordenhet for dom til behandling
Narkolepsi hos barn
Nytt nødnummer
Doping
Pilotprosjekt screening tykk- og endeta
Kreftregister
Partikkelterapi
Transport av psykisk syke
Biobank CFS/ME
Persontilpasset medisin
Vedlikehold tiltakspakke
Kvalsikring mammmo
Rettsmed inst
Nøytral mva Rettsmed inst
Nøytral mva
Fra andre poster
Behandlingsreiser til utlandet
Forsøksording tannhelsetjenster
Tilskudd arbeidsmedisinske avdelinger
I alt

278 400
328 700
133 600
23
15
1
3

865
300
600
400
900
4 400

43
110
4
8
1
8
15

800
000
150
350
000
000
000
800
143 270
1 700
578 265
125 057
4 300
9 000
1 842 857

Øvrige problemstillinger for budsjett 2017

Aktiviteten ved Oslo universitetssykehus HF
• Fra ØLP styresak i mars 2016:
– I tillegg til pasienter omfattet av abonnementsordningen, behandler
Oslo universitetssykehus HF et stort antall gjestepasienter med
ordinær gjestepasientfinansiering, dvs. 80% av ISF- prisen. Frem mot
budsjett 2017 vil det bli sett nærmere på finansieringen av denne
aktiviteten
• I overkant av 12.000 DRG-poeng kan sies å være generert av
gjestepasientaktivitet som ikke dekkes av abonnementsordningen,
øvrig aktivitet som prises særskilt eller som kan forventes å være
naturlig marginalaktivitet. Denne meraktiviteten blir p.t. finansiert
med 80 % gjestepasientoppgjør.
• Det foreslås for 2017 at Oslo universitetssykehus HF tildeles 75
millioner kroner som en midlertidig inntektsstøtte knyttet til denne
meraktiviteten. Det vil bli igangsatt et arbeid for å vurdere om det
foreligger ny informasjon vedrørende grunnlaget for enkelte elementer
i regional inntektsmodell

Fakturering for laboratorievirksomhet for
inneliggende pasienter
• Det var forventet endret takstsystem for laboratorievirksomhet fra
2017, men dette er ikke ferdigstilt. Oslo universitetssykehus
dokumenterer at kostnadsdekning for laboratorievirksomhet for
inneliggende pasienter skulle tilsi ca 5,4 x takst
• Prisen på 4,6 x takst for laboratorievirksomhet for inneliggende
pasienter opprettholdes internt i regionen også i 2017

Forhold som endres i 2017 i forhold til
håndtering i 2016
• Nasjonale behandlingstjenester

– I 2016 ble det etablert tre nye nasjonale behandlingstjenester ved
Oslo universitetssykehus HF

• Nasjonal behandlingstjeneste for assistert befruktning ved potensiell
blodsmitte
• Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide
• Nasjonal behandlingstjeneste for medfødte deformiteter i underekstremiteter
hos barn

– Finansieringen fra Prop 1S (2015-2016) på 5,1 millioner kroner
tildeles i 2017 Oslo universitetssykehus HF. Dette blir i
overensstemmelse med forutsetningene i Prop 1S (2015-2016)

Private sykehus uten definert opptaksområde
• Fra ØLP styresak i mars 2016:
– De øvrige private ideelle sykehusene med driftsavtale med Helse
Sør-Øst RHF omfattes ikke av inntektsmodellen. Dette gjelder
Martina Hansens Hospital AS, Betanien Hospital og
Revmatismesykehuset AS. I forbindelse med budsjettprosessen for
2017 vil de økonomiske rammebetingelsene for disse sykehusene
bli vurdert særskilt
• Andeler basisfinansiering i forhold til aktivitetsbasert finansiering
varierer vesentlig mellom de tre private ideelle sykehusene.
Årsakene til dette er blant annet ulik håndtering i tidligere Helse Øst
og Helse Sør. En eventuell endring i basis for å jevne ut tidligere
ulikheter er fortsatt under vurdering.

Forhold som finansieres utenfor
inntektsmodellen i 2017
Fra ØLP styresak mars 2016
• Det er videre definert enkeltforhold som finansieres direkte, det vil si på
siden av inntektsmodellen. Dette gjelder inntekter til finansiering av
regionale behandlingstilbud eller funksjoner. Det vil bli foretatt en ny
vurdering av disse forholdene i forbindelse med budsjettprosessen 2017.
• Vurdering:
– Arbeidet er ikke ferdigstilt ennå

Midlertidig tildeling til Sykehuset Østfold i 2016
• Fra ØLP styresak mars 2016
– I 2016 fikk Sykehuset Østfold HF ekstraordinær inntektsstøtte på 75
millioner kroner som bidrag til nødvendig endringsarbeid og
gevinstrealisering ved nytt sykehus. Pga. helseforetakets økonomiske
situasjon vil det gjøres en vurdering av eventuelt behov for
ekstraordinær inntektsstøtte som del av budsjettprosessen for 2017.
• Forslag
– Det gis ikke ekstraordinær inntektsstøtte til Sykehuset Østfold HF i
2017

Midlertidig tildeling til Vestre Viken i 2016
• Vestre Viken HF fikk en midlertidig tildeling i 2016 på 96 mill. kroner
pga. økte pensjonskostnader
• Helseforetaket har søkt om at 30 mill. kroner av disse midlene
videreføres i 2017 grunnet effekter av håndtering av RNB-trekket i
ØLP-planleggingsrammene (fordelt gjennom inntektsmodellen)

• Vurdering:
– Søknaden om 30 millioner kroner vedr håndtering av pensjon må
sees i sammenheng med effekter av håndtering av pensjon i Prop
1S («Gevinst» ca 8 millioner kroner), hvilket gir en netto på ca 22
millioner kroner. Håndteringen er i henhold til etablert modell og
praksis
– Det bevilges ikke inntektsstøtte som følge av pensjonseffekter til
Vestre Viken HF i 2017

Dyre legemidler gitt i sykehus og som er
inkludert i ISF
• For dyre legemidler gitt i sykehus og som er inkludert i ISF legges det
fra 2017 opp til å endre kostnadsbelastning fra pasientens
opptaksområdeforetak /-sykehus til behandlende foretak/sykehus.
• Behandlende foretak er i utgangspunktet finansiert gjennom ISFrefusjoner og gjestepasientinntekter med unntak av
– De tre private sykehusene uten opptaksområde (ikke inkludert i
inntektsmodellen og ikke etablert ordning for
gjestepasientoppgjør)
– Inntektsfordelingen internt i Oslo sykehusområde (ingen
inntektsmodell eller gjestepasientoppgjør internt i Oslo)
– Håndteringen av dette er til vurdering

PET og nukleærmedisin
Fra 2015/2016 er finansieringsordningen for radiofarmaka innen PET og
nukleærmedisin lagt om. Tidligere fikk sykehusene refusjon etter regning
for disse kostnadene. Nå er 60% av forventet kostnad lagt i basis til de
regionale helseforetakene
• PET
– Basismidlene på ca 19 mill. kroner ble i 2015 i sin helhet disponert
til Oslo universitetssykehus HF, som det eneste helseforetaket som
da hadde dette tilbudet
– I 2016 ble denne summen fordelt på flere, da Sykehuset Østfold,
Sykehuset Innlandet og Sykehuset i Vestfold etablerte PET- tilbud,
og det er varslet at Akershus universitetssykehus og Vestre Viken
etablerer tilbud i 2017
– For 2017 korrigeres det i henhold til bakgrunn for endringen i
2015, dvs at midlene tilføres Oslo universitetssykehus HF i sin
helhet

PET og nukleærmedisin forts.
Fra 2015/2016 er finansieringsordningen for radiofarmaka innen PET og
nukleærmedisin lagt om. Tidligere fikk sykehusene refusjon etter regning
for disse kostnadene. Nå er 60% av forventet kostnad lagt i basis til de
regionale helseforetakene
• Nukleær
– Alle helseforetakene fikk midler til dette i 2016. I alt 33 millioner
kroner fordelt ut fra aktivitet.
– Bevilgning og fordelingsmetode videreføres i 2017

Likviditet til investeringer

Fordeling av likviditet til investeringer i 2017
Foretak
Akershus universitetssykehus HF

Nye midler
2017
78 891

Andel utsatt bruk

Totale
investeringsmidler 2017

8 450

87 341

Oslo universitetssykehus HF

364 047

Sykehuset Innlandet HF

151 261

15 750

167 011

Sykehuset i Vestfold HF

50 919

5 150

56 069

Sørlandet Sykehus HF

65 032

6 850

71 882

Sykehuset Telemark HF

44 113

4 450

48 563

Sunnaas Sykehus HF

14 403

1 350

15 753

Sykehuset Østfold HF

71 964

7 650

79 614

Vestre Viken HF

113 370

11 800

125 170

Totalt

954 000

61 450

1 015 450

-

364 047

• Nivået fra økonomisk langtidsplan er pris- og lønnsjustert

IKT/Sykehuspartner

Sykehuspartner HF – forslag til budsjett 2017
• Fra sak 069-2016: «Helseforetakene kan imidlertid legge til grunn
nivåene fra økonomisk langtidsplan 2017-2020 hva gjelder likviditetsog kostnadsbelastning. Dette betyr at Helse Sør-Øst RHF vil vurdere
egnet håndtering av resultatutfordringen som oppstår i Sykehuspartner
som følge av et eventuelt eksternt partnerskap..»
• Tjenesteprisene til helseforetakene vil imidlertid kunne bli endret som
følge av endringer i kundestyrte tjenester, eller som følge av endret
planverk for gjennomføring av Digital fornying sammenlignet med
forutsetningene slik de lå på tidspunktet for utarbeidelse av
planforutsetninger Økonomisk langtidsplan 2017-2020
• Tjenestepriser forventes distribuert primo november

Sykehuspartner HF – forslag til budsjett 2017
• Gjennomgang og kvalitetssikring av Sykehuspartner HF sitt
budsjettinnspill pågår
– Bemanningsutvikling og overordnet kostnadsutvikling
– Omfang og innhold i programmet for infrastrukturmodernisering
avstemmes med forutsetningene i styresak 069-2016
– Utvikling i øvrig virksomhet i Sykehuspartner HF
– Grunnlag og forutsetninger for timespriskalkyle
– Ønsket om videreutvikling/etablering av roller og funksjoner
kvalitetssikres opp mot regionale oppdrag og bestillinger

Nyhetsbrev og sosiale medier: www.helse-sorost.no/sosialemedier

