
 

 

 
Styremøte i Sørlandet sykehus HF 13. september 2018 

Sak 053-2018 Orienteringer fra administrerende direktør 

1. Kort status etter sommeren 
Administrerende direktør ønsker å kort oppdatere styret vedrørende sommeravviklingen i 
foretaket, og om aktivitet og økonomi. 

Ferieavvikling i perioden juni-august har i det store bildet gått etter planene i alle klinikker. Det 
arbeides med evaluering av ferieavviklingen, og dette ferdigstilles i løpet av oktober.  

Det har vært stor aktivitet gjennom sommeren i de somatiske klinikkene og prehospitale 
tjenester, spesielt innen øyeblikkelig hjelp innen ortopedi og kirurgi, samt fødsler. Herunder en 
betydelig andel av tilreisende (gjestepasienter), slik det normalt er på Sørlandet gjennom 
sommeren. 

Men, til tross for relativt god aktivitet har også sommeren medført høye kostnader i driften, både 
på i form av vakansvakter og innleie, samt sommertillegg for å få planene i havn. 
Dette bidrar også til at utfordringen i foretakets økonomi har fortsatt å øke gjennom sommeren, 
noe virksomhetsrapporten pr august i styremøtet vil komme tilbake til i mer detalj.  

2. Økonomisk utfordringsbilde og arbeid med tiltak 
Driften i den somatiske del av virksomheten har med tydelighet vist at foretaket i sum har en 
vedvarende stor og økende økonomisk utfordring. Ledergruppen har med bakgrunn i dette 
trappet opp arbeidet med å identifisere mulige tiltak og legge planer for gjennomføring av disse. 
Dette vil ha fokus i arbeidet gjennom høsten i samtlige klinikker og sentralt, frem til 
budsjettbehandlingen i styret i desember. 
Det vil bli en første orientering om dette i egen sak rundt prognose og utfordringsbilde i 
styremøtet. Det ble den 28.8 avholdt en første konferanse med tillitsvalgte for å drøfte 
utfordringen og mulige tiltaksområder, 
 

3. Regional utviklingsplan 2035 
Det blir i disse dager sendt ut utkast til regional utviklingsplan 2035 fra Helse Sør-Øst RHF, med 
innspillsfrist administrativt 15.10.2018. Dette utkastet vil også bli sendt styrets medlemmer slik 
at de kan gi innspill til administrasjonen i forkant av fristen.  

 

4. Rapport vedrørende utredning rundt universitetssykehus på Sørlandet 
Arbeidet med rapporten som belyser mulighetene og utfordringene for et eventuelt 
universitetssykehus på Sørlandet sett fra Sørlandet sykehus HF sin side er under sluttføring og 
vil bli oversendt styret i løpet av september. Behandlingen av tema og rapporten vil bli i satt opp 
som sak i styremøtet i november. 
 


