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Budsjettforutsetninger 2019

2SUM DRG : 80476 78812 80115 -0,4 % 1,7 %

• Forslag til Statsbudsjett pr 10.10.18

• Sentrale mål for spesialisthelsetjenesten 2019

• Særskilte satsingsområder2019

• Prioritering psykisk helsevern og TSB

• Aktivitetsvekstforutsetninger og Fritt behandlingsvalg

• Pris/lønnsvektsforutsetninger

• Endringer i ISF ordningen(psyk/TSB)

• Ramme ifm barnevernsinstitusjon i Søgne

• Lånerammer ift byggeprosjekter

• Foreløpige vurderinger fra Helse Sørøst RHF pr 28.10.18

• Økte midler til aktivitetsvekst fra ØLP forutsetningene

• ABE reform- videreføring/effekter

• Andre endringer for HSØ fra statsbudsjettet

• Håndtering interne inntektsmodeller i HSØ ift foretakene

• Internfakturering laboratorier/røntgen fra 2019

• Likviditet til investeringer

• Hva betyr dette i sum for Sørlandet Sykehus HF i 2019 ?



• Redusere unødvendig og ikke-medisinsk begrunnet venting for pasientene

• Øke tilgjengelighet og kapasitet, samt styrke kvaliteten i helse- og 
omsorgssektoren

• Prioritere psykisk helse- og rusfeltet, med satsing på tidlig innsats, bedre 
behandling og forebygging

• Fremme kommunenes evne til omstilling og kvalitetsforbedring i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten, basert på eldrereformen Leve hele 
livet

Sentrale mål 2019



• Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. Å skape pasientens 
helsetjeneste betyr å involvere pasientene som partnere i utviklingen av 
tjenestene. 

• Med dette som utgangspunkt vil styringskrav og mål i oppdragsdokument og 
foretaksmøte for 2019 samles i følgende hovedområder:

• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

• IKT

• Ressursutnyttelse og samordning

Særskilte satsingsområder 2019



• Høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB hver for seg enn innen somatikk

• Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal 
prioriteres innen psykisk helsevern

• Innsatsen for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern 
fortsetter

• Departementet vil sende på offentlig høring et forslag om å øke aldersgrensen 
for egenandelfritak fra 18-23 år i BUP og til 30 år i PUT fra 2019

Psykisk helsevern og TSB skal prioriteres



• Budsjettet legger til rette for en generell vekst i pasientbehandling i 
spesialisthelsetjenesten på om lag 1,7 %. 
Økt basisramme for Helse Sør-Øst RHF på 582 millioner kroner til dette.

• 2018: 2,0 % vekst - 605 millioner kroner i økt basis

• Den demografiske utvikling anslår en aktivitetsvekst på 1,3 % nasjonalt

• Den generell aktivitetsveksten omfatter aktivitet i de offentlige sykehusene og 
kjøp fra private aktører

• Budsjettet legger til rette for en vekst innen poliklinisk aktivitet på 2,9 % for 
offentlige laboratorier og radiologi

• For pasientbehandling som omfattes av ISF legger budsjettet til rette for en 
vekst på om lag 1,6 %

• 2018: om lag 1,6 %

Økt aktivitet



• Utgiftene til fritt behandlingsvalg er nasjonalt anslått til om lag 260 millioner 
kroner i 2019 

• 2018: 130 millioner kroner

• Det er ikke foreslått bevilget økte budsjettmidler særskilt til fritt 
behandlingsvalg i 2019

• Helsedirektoratet har fått i oppdrag å vurdere å utvide ordningen med 
rehabiliteringstjenester

Fritt behandlingsvalg



• For å gi insentiver til mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for 
prioriteringer videreføres avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen

• Det trekkes ut 0,5 % av helseregionenes basisrammer – for Helse Sør-Øst RHF 
utgjør dette 260 millioner kroner. I tillegg trekkes 0,5 % på aktivitetsbaserte 
inntekter og tilskudd

• Samtidig legges det tilbake 287 millioner kroner i basisrammen for å gi rom 
for bl.a. investeringer og anskaffelser

• Samlet innebærer ABE et effektiviseringskrav på om lag 96 millioner kroner 
for Helse Sør-Øst RHF

Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen (ABE)



• Nasjonalt er 552 millioner kroner trukket ut av helseregionenes basisrammer 
knyttet til kvalitetsbasert finansiering, dvs. samme nivå som i tidligere år

• Helse Sør-Øst RHF får et basisuttrekk på 297 millioner kroner, og får 
tilbakeført 317 millioner kroner som følge av kvalitetsscore, dvs. en positiv 
effekt på 20 millioner kroner. 

• Tilsvarende for 2018 var en positiv effekt på 24 millioner kroner

Kvalitetsbasert finansiering



• Økning 2,9 % fra 2018 til 2019, hvorav lønn 3,3 % (andel 70 %) og pris 2,0 prosent 
(andel 30 %)

• Enhetspris ISF somatikk er satt til 44 654 kroner
• Hensyntatt prisomregning på 2,9 %, nedjustering på 0,5 % som følge av ABE, 

oppjustering på 0,8 % som følge av for lav pris satt i 2018, og en underregulering 
på 0,3 % for å ta høyde for eventuelle registreringsendringer

• Prisen er videre nedjustert med 0,1 % knyttet til prøveordning med ISF-refusjon 
per registrerte pasient i utvalgte medisinske kvalitetsregistre

• Enhetsprisen ISF innenfor psykisk helsevern og TSB er satt til 2 743 kroner
• Samlet økning på 16,5 %, herav økt ISF-andel 11,6 %
• Hensyntatt prisomregning på 2,9 %, nedjustering på 0,5 % som følge av ABE, 

oppjustering på 2,5 % som følge av for lav pris satt i 2018

• Ny pris for utskrivningsklare pasienter er 4 885 kroner (hensyntatt prisomregning 
2,9 %)

Lønns- og prisforutsetninger  



• Som et ledd i å øke ISF-andelen aktivitetsbasert finansiering innen psykisk 
helsevern og TSB, økes ISF-satsen i 2019
• Det overføres 150 millioner kroner fra basisramme til ISF, hvorav 

81 millioner kroner trekkes fra basisramme til Helse Sør-Øst RHF

• Som en prøveordning tas det sikte på å utvide ISF-ordningen til også å 
omfatte enkelte prosedyrer utført av spesialister som har inngått driftsavtale 
med regionale helseforetak (avtalespesialister)

• Det innføres prøveordning hvor de regionale helseforetakene mottar ISF-
refusjon per registrerte pasient i utvalgte medisinske kvalitetsregistere

• I tillegg gjøres enkelte endringer i ISF som stimulerer til mer 
sammenhengende forløp, samt endringer for å understøtte ulike måter å 
organisere øyeblikkelig hjelp-tilbudet på

Endringer i ISF-ordningen



• Kommunenes betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter skal utvides til 
også å omfatte pasienter i psykisk helsevern og TSB fra 2019

• I tråd med dette foreslås flyttet 185 millioner kroner fra de regionale 
helseforetakene til kommunene: For Helse Sør-Øst RHF utgjør dette en 
reduksjon i basisramme på 100 millioner kroner

• Betalingsplikten skal følge oppholdskommunen, også for somatiske pasienter

Utskrivningsklare pasienter



• Låneramme: 567 millioner kroner (2017-kroner)

• Utbetales i perioden 2017–2019

• Foreslått bevilgning 2019: 260 millioner kroner

• Til og med 2018 er det bevilget 240 millioner kroner til prosjektet

Investeringslån nytt psykiatribygg Sørlandet



Helse Sørøst RHF vurderinger ift budsjett 2019:

• Økte midler til aktivitetsvekst fra ØLP forutsetningene

• ABE reform- videreføring/effekter

• Andre endringer for HSØ fra statsbudsjettet

• Håndtering interne inntektsmodeller i HSØ ift foretakene

• Internfakturering laboratorier/røntgen fra 2019

• Likviditet til investeringer



• Vekstmidler skal legge til rette for om lag 1,7% aktivitetsvekst

• 132 millioner kroner mer enn forutsatt i ØLP 2019-2022

Forslag til fordeling mellom Helse Sør-Øst RHF og helseforetak/sykehus:

Til vurdering: 

• En andel av økte vekstmidler reserveres til eventuell økt ABE-reformuttrekk

582 millioner kroner i inntekt til økt aktivitet

Vekstmidler (mill.kr) B2018*

ØLP 2019-

2022

Prop. 1S 

(2018-2019)

Midler til økt aktivitet 605                450                582               

Forutsetning for økt vekst i pasientbehandling 2,0 % 2,0 % 1,7 %

Fordeling:

# HF/sykehus 455                300                432               

# RHF 150                150                150               

I alt 605                450                582               

*I 2018 ble 55 mill.kroner øremerket PHV 

Pågående arbeid



• Uttrekk av basis, ISF og tilskudd på 0,5%

• Samlet effektiviseringskrav for Helse Sør-Øst RHF om lag 96 millioner kroner

• 2018: ABE uttrekket økt fra 0,5% til 0,7%, men det ble også lagt penger tilbake

Foreløpig vurdering:

• Uttrekk fra Helse Sør-Øst RHF sin basisramme på 260 mill. kroner fordeles på 
helseforetak/sykehus etter andel basisramme

• Det legges tilbake 287 mill. kroner i basis fordelt etter sum driftsinntekter i ØLP 2019. Dette for å 
fange opp at totalt trekk omfatter både faste og variable inntekter

• Også korrigert for at ISF inngår i basisrammene via abonnementsordningen

ABE: Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen
Pågående arbeid



• Kommunenes betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter utvides til også å omfatte pasienter i 
psykisk helsevern og TSB fra 2019

• Det overføres 185 millioner kroner fra de regionale helseforetakene til kommunene, hvorav Helse Sør-
Øst RHF får en reduksjon i basisramme på 100 millioner kroner

Foreløpig vurdering:

• Trekk i basisrammen fordeles mellom tjenesteområdene etter andel av basisramme til fordeling i 
inntektsmodell 2019

• Basisreduksjon fordeles mellom sykehusområdene etter behovsandeler i PHV og TSB

Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter PHV og TSB
Pågående arbeid



• Endring i basisramme

• Oppdateringer av nasjonal inntektsmodell for 2019 innebærer en økt basisramme på 98 millioner kroner

• Foreløpig forslag til fordeling: Etter andel basisramme

• Innføring av rett til dekning av reise- og oppholdskostnader for barn som pårørende innebærer en økt 
basisramme på 14 millioner kroner

• Foreløpig forslag til fordeling: Etter veid behov

• Økt basisramme med 36 millioner kroner for konsekvensjustering egenandeler

• Foreløpig forslag til fordeling: Etter andel basisramme

• Fratrekk for forventet innkjøpsrabatt i 2019 på legemidler på overførte legemidler innebærer en reduksjon i 
basisramme på 11 millioner kroner 

• Sees i sammenheng med overførte midler for 2019 og legges til Helse Sør-Øst RHF

• Tilskudd fra de regionale helseforetakene til Amathea overføres til Helsedirektoratet og medfører en reduksjon 
i basisramme på en million kroner

• Trekkes fra Helse Sør-Øst RHF

Andre endringer for Helse Sør-Øst RHF
Pågående arbeid



• Omtale ØLP 2019-2022

• Oslo universitetssykehus og Sykehuset Telemark tildelt midlertidig inntektsstøtte på hhv 200 og 15 
millioner kroner i ØLP 2019-2022 for å kompensere for bortfall av tidligere refusjonsinntekter knyttet til 
medisinsk genetikk

• Nytt grunnlag fra Helsedirektoratet muliggjør direkte fakturering av poliklinisk laboratorie og radiologi 
internt i regionen

Foreløpig vurdering:

• Omfordeling av inntekter i modell 2019 tilbakeføres 

• 215 millioner kroner i tilbakeholdt basis i 2018 tilbakeføres alle helseforetak/sykehus etter behov somatikk

• Det innføres fakturering av poliklinisk laboratorie og radiologi internt i Helse Sør-Øst fra 2019

Endring i finansiering av poliklinisk laboratorie og radiologi etter ØLP-arbeidet 
Pågående arbeid



• Omtale ØLP 2019-2022

• Det er i planforutsetningene for 2019-2022 ikke innarbeidet endringer i inntektsmodellen knyttet til 
disse forholdene. Helseforetakene må imidlertid ta høyde for at de foreslåtte endringene i 
abonnementet og håndteringene av aktivitet utover etablerte finansieringsordninger kan bli innført 
ved utarbeidelse av forutsetningen for 2019-budsjettet

Foreløpig vurdering:

• Inntektsstøtte på 77 millioner kroner for aktivitet for aktivitet utover etablerte finansieringsordninger 
tildelt Oslo universitetssykehus som planforutsetning i ØLP 2019-2022 tilbakeføres helseforetak og 
sykehus etter behov

• Økonomiske effekter av endring i abonnement og omfordeling av inntekt for aktivitet utover ordinær 
gjestepasientaktivitet innarbeides i budsjett 2019

• Det gjøres ingen endringer i det samlede volumet i abonnementsordningen, men volumet for 
inneliggende pasienter reduseres fra 40,5 til 39,5 ISF-poeng per 1000 innbygger. Volum for 
polikliniske konsultasjoner er økes fra 2 til 3 ISF-poeng per 1000 innbygger. 

• Det omfordeles inntekt for aktivitet utover etablerte finansieringsordninger ved Oslo 
universitetssykehus fra sykehusområdene Akershus, Vestre Viken og Østfold til Oslo sykehusområde. 

Elementer fra inntektsmodellen delprosjekt 1 innføres
Pågående arbeid



• Andel nye midler er justert med budsjettdeflator på 2,9%

• Fordelingsnøkkel er andel faste inntekter («dimensjonerende», konsistent med håndtering av 
kapitalinntekter)

Foreløpig fordeling av likviditet til investeringer i 2019

Foretak Nye sentrale 

midler 2019

Akershus universitetssykehus HF* 141 000                 

Oslo universitetssykehus HF 338 000                 

Sykehuset Innlandet HF 104 000                 

Sykehuset i Vestfold HF 66 000                   

Sørlandet sykehus HF 92 000                   

Sykehuset Telemark HF 51 000                   

Sunnaas sykehus HF 9 000                     

Sykehuset Østfold HF 86 000                   

Vestre Viken HF 122 000                 

Sum i TNOK 1 008 000              

Pågående arbeid



Hva betyr dette i sum for Sørlandet Sykehus HF
• I Sum et budsjettutgangspunkt som i sum er noe bedre enn ØLP-forutsetningene ( april 2018)

• Positivt bidrar økte midler til aktivitet ca 14 mill, andel av nasjonal inntektsmodell ca 9 mill, 
kvalitetsfinansiering ca 2 mill(usikkert), 

• ISF pris for 2018 ser ut til å bli 0,8% over 2018 budsjett-dette videreføres og kan bedre ABE-
reformeffekten forutsatt med ca 12 mill negativt for 2019

• Uttrekk utskrivningsklare pasienter, ca 10 mill for psykiatri og TSB synes som et politisk uttrekk, 
da vi kun forventer 1-2 mill fakturering til kommunene

• Omgjøring laboratorier/røntgen til internfakturering i regionen kan synes å gi en betydelig 
merutfordring, i størrelsen 10 mill.kr for Sørlandet sykehus HF

• Midler til psykiatri ift barnevernsinstitusjonen øker med 4,5 mill til vel 6 mill i 2019.

• Lån til nytt psykiatribygg utbetales til HSØ med om lag 260 mill.kr i 2019 ihht. opprinnelig plan.

• Vi får som forventet om lag 92 mill(-27 til KLP)til lokale investeringer fra HSØ i 2019.

Totalt sett en rammevekst opp mot 60 mill kr mot 32 i ØLP forutsetning, 
Dette utgjør omlag 1,4% av basisrammebudsjett 2018.



• Oppdatert prognose for driften i 2018 og de gitte forutsetningene for rammer for 2019 tilsier 
at foretaket har behov for å  forbedre driften med omlag 150 millioner kroner i 2019 sett i 
forhold til et resultatmål på 80 mill.kr.

• Det foreløpige budsjettarbeidet har kun identifisert tiltak i størrelsesorden 40 mill.kr.. 
Resterende utfordringsbilde er vel 110 mill.kr pr 4.11.

• Et større omstillingsprogram, i sum minst 200 mill.kr, må etableres for å skape økonomisk 
handlekraft i foretaket gjennom en 3-4 årsperiode.

• Et foreløpig resultatbilde i et slikt program vil være +40 mill i 2019, +70 mill i 2020 og +110 
mill. i 2021,og stablilisering på dette nivået i 2022,når også kostnadene til nybygg psykiatri 
slår inn i resultatet for foretaket. Dette arbeides det videre med mot budsjettbehandlingen i 
desember.

Økonomisk utfordringsbilde for foretaket


