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Styret tar orientering om budsjettforutsetninger 2019 til orientering, og ber 
administrerende direktør hensynta disse i det videre arbeidet med budsjett for 2019 
og forbedringsarbeidet i foretaket. 
 

 

 

 

Vedlegg til saken 

Presentasjon statsbudsjettet 2019 fra Helse Sør-Øst RHF 
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Budsjettforutsetninger 2019 – presentasjon i styret 08.11.2018 

Økonomidirektør vil som tidligere år orientere i styret om hvordan Sørlandet Sykehus HF 
sine forventede rammer for 2019 vil bli, basert på foreløpig Statsbudsjett fra oktober 2018, 
samt Hele Sørøst RHF sine foreløpige vurderinger av betydningen av 
stasbudsjetteforslaget, samt  forslag til rammer for foretakene 
 
Det vil bli sent ut en powerpoint presentasjon i forkant av styremøtet i tillegg til dette 
saksdokumentet. 

Helse Sørøst RHF sin foreløpige vurdering av statsbudsjettets rammer til drift er noe bedre 
enn det som lå i Økonomisk Langtidsplan-forutsetningene, men det meste var som 
forventet og allerede hensyntatt i disse. Det er på aktivitetssiden det er noe økning, 
kombinert med en større andel til regionen grunnet økt andel av nasjonalt folketall. 
I sum kan dette bety opp mot 25 mill.kr forbedring fra ØLP-forutsetningene for Sørlandet 
Sykehus HF, 

På den negative siden kommer uttrekk for utskrivningsklare pasienter innen psykiatri og 
rusbehandling, hvor foretakene i liten grad beregner å kunne hente dette tilbake i form av 
fakturering, ref hvordan dette bar for somatikk i 2013. 

Det er også en betydelig vekst i IKT-kostnader fra Sykehuspartner, i tråd med ØLP 
forutsetningene. Disse spiser stor del av ramme til aktivitetsvekst i foretaket for 2019. 

Internt i Helse Sørøst RHF planlegges det også med en større omlegging av avregninger for 
bruk av laboratorie- og røntgentjenester, samt kjøp av helsetjenester utover abonnement 
fra OUS sine nærliggende sykehus. Det siste vil gi noe pluss for Sørlandet, mens 
lab/røntgen avregningene kan tyde på en betydelig merutgift. 

Det er en rekke pluss og minuseffekter, og helse Sørøst RHF sender ut sine rammer til 
foretakene 9.11 etter planen. Disse vil vi komme tilbake til i styrebehandlingen av budsjett 
2019 i Sørlandet Sykehus HF. I sum er dette statsbudsjettet og Helse Sørøst RHF sine 
vurderinger positive for sykehuset, og vi kan forvente en rammevekst på nær 60 mill.kr. i 
2019 utover lønns- og prisreguleringene. 

Utfordringsbildet i driften er til tross for denne rammeforventingen betydelig, og foretaket 
arbeider med å etablere et program for forbedringer av minst 200 millioner kroner over de 
neste 3-4 årene. Dette vil vi komme tilbake til i budsjettbehandlingen i desember 2018.  

 

 


