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STYREMØTE 30. april 2015 – SAKSNR 016/15  
 

Orienteringssak:   
Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 
 

Saksbeskrivelse  
Styret i Helse Sør-Øst RHF har avholdt et styremøte siden forrige styremøte i Sykehusapotekene HF, 
12. mars 2015. Protokoller og saksfremlegg fra avholdte styremøter finnes på hjemmesidene til Helse 
Sør-Øst RHF. Blå tekst i dette saksfremlegget inneholder elektronisk kobling til sakspapirene.  
 
Foreløpig protokoll fra styremøtet 12. mars 2015 inneholdt mange saker av spesiell interesse for 
Sykehusapotekene HF og protokollen vedlegges i sin helhet:  
 
 
011-2015 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2015  
Aktivitet 
Samlet aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) per januar i henhold til ”sørge for”-ansvaret viser at 
foretaksgruppen er -0,9 prosent lavere enn budsjett, men 2,9 prosent over fjorår. Hensyntatt dyre 
biologiske legemidler og private ideelle sykehus er samlet aktivitet målt i DRG-poeng 1,4 prosent lavere 
enn budsjett, men 4,5 prosent over fjorår. 
Døgnbehandling er -0,9 prosent bak budsjett, men 4,2 prosent over fjoråret. Tilsvarende tall for 
polikliniske konsultasjoner viste økninger på hhv -4,5 prosent og 0,0 prosent. 
 
Bemanning 
Det negative budsjettavviket for bemanning, målt i brutto månedsverk pr januar, endte i snitt med en 
økning på 607. Dette er 1556 over fjoråret.  
 
Økonomi 
Resultatet per januar endte på 12 millioner kroner, som er et 46 millioner kroner bak budsjettert.  
 
012-2015 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2016-2019. PLANFORUTSETNINGER 
 
1. Følgende mål videreføres. 

 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 

 Sykehusinfeksjoner er redusert til 3 % 

 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 

 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 
Det skal vurderes eventuelle endringer i tidligere mål på HR-området, fram mot styrets møte i juni. 
 

2. For 2016 skal følgende planforutsetninger legges til grunn for aktivitetsvekst for foretaksgruppen 
samlet 

 2 % for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) 

 2 % for psykisk helsevern voksne 

 2 % for psykisk helsevern barn og ungdom 

 1,8 % for somatikk 

http://www.helse-sorost.no/omoss/styret/Sider/protokoller.aspx
http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/Forelpige%20protokoller/Foreløpig%20protokoll%20styremøte%2012%20%20mars%202015.pdf
http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/Documents/Styremøter/2015/20150312/011-2015%20Vedlegg%20-%20Rapportering%20per%20januar%202015.pdf
http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/Documents/Styremøter/2015/20150312/012-2015%20Saksframlegg%20-%20Økonomisk%20langtidsplan%202016-19%20-%20planforutsetninger.pdf
http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/Documents/Styremøter/2015/20150312/012-2015%20Saksframlegg%20-%20Økonomisk%20langtidsplan%202016-19%20-%20planforutsetninger.pdf


 
   

 

    

   

 

    

 

Det legges til grunn en generell vekst i aktiviteten innen somatikken på om lag 7 % i perioden. For 
foretaksgruppen samlet skal det for hvert år i perioden 2016-2019 planlegges med en høyere vekst 
innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. 
Det forutsettes at helseforetakene og sykehusene bidrar til at dette målet innfris. 
Endelige aktivitetskrav settes på bakgrunn av føringer som gis i statsbudsjett det enkelte år.  

3. Arbeidet med læring og sammenligning mellom sykehusområder skal prioriteres slik at de samlede 
ressursene kan disponeres på en mer effektiv måte og gi et bedre tilbud til pasientene i form av 
korte liggetider, høy utnyttelse av kapasiteten og forbedret tilgjengelighet. 

4. Økonomiske planleggingsrammer for perioden baseres på bl.a.: 

 Oppdatering og fremskriving av regional inntektsmodell  

 Fordeling av forutsatt økt bevilgning til aktivitetsvekst samt andre forutsetninger knyttet til 
statsbudsjettet 

5. Det skal arbeides for å styrke foretaksgruppens økonomiske handlingsrom og 
egenfinansieringsevne knyttet til investeringer. 

6. Helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for 
eiendomsområdet, og i tråd med krav om planmessig vedlikehold gitt i foretaksmøter. Økonomisk 
langtidsplan skal inkludere plan for forbedring av minimumstilstand for bygg. Helseforetakene skal 
videre kartlegge og vurdere anskaffelsesbehovet når det gjelder medisinsk teknisk utstyr, og påse at 
det gjøres gode prioriteringer av nødvendige investeringer. Investeringsbehovet i Digital fornying 
vil balanseres mot regionens øvrige investeringsbehov. 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tok saken til orientering. 


