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STYREMØTE 17. september 2015 – SAKSNR 044/15  
 

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, 
30. april 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 18. juni 2015 inneholder følgende saker av spesiell interesse for 
Sykehusapotekene HF:  
 
 
037-2015 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2015  
Aktivitet 
Samlet aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) per mars i henhold til ”sørge for”-ansvaret viser at 
foretaksgruppen er -1,4 prosent lavere enn budsjett, men 2,9 prosent over fjorår. Hensyntatt legemidler 
er samlet aktivitet målt i DRG-poeng -1,2 prosent lavere enn budsjett, men 3,8 prosent over fjorår. 
Antall liggedøgn somatikk er 0,1 prosent over budsjett og -0,1 prosent lavere enn fjoråret. Tilsvarende 
tall for polikliniske konsultasjoner viser hhv -1,2 prosent og 0,9 prosent. 
 
Bemanning 
Det negative budsjettavviket for bemanning, målt i brutto månedsverk pr mai, endte i snitt med en 
økning på 865. Dette er 1491 (2,6 %) over fjoråret.  
 
Økonomi 
Resultatet per mai endte på 145 millioner kroner, som er 145 millioner kroner bak budsjettert.  
 
044-2015 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2016-2019  

 
Styrets enstemmige vedtak:  
1. Styret tar økonomisk langtidsplan 2016-2019 til etterretning.  

 
2. Styret tar de foreløpige plantallene for aktivitet i 2016 og ut perioden 2016-19 til etterretning. Styret 

ber administrerende direktør følge opp helseforetakenes aktivitetsbudsjetter inn mot 2016 for å 
sikre at krav og føringer regionalt og som følger av statsbudsjettet blir ivaretatt.  
 

3. I økonomiplanperioden legges det opp til å gjennomføre tidligere vedtatte investeringsprosjekter, 
samt prosjekt for vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo universitetssykehus HF. I planperioden vil 
det også bli arbeidet videre med Tønsbergprosjekt ved Sykehuset i Vestfold HF, prosjekt for nytt 
sykehus i Drammen for Vestre Viken HF og nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF.  
 

4. Styret ber administrerende direktør følge opp helseforetakene for å sikre at foretaksgruppens 
planlagte resultater i perioden realiseres.  
 

http://www.helse-sorost.no/omoss/styret/Sider/protokoller.aspx
http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/Forelpige%20protokoller/Foreløpig%20protokoll%20styremøte%2018.%20juni%202015.pdf
http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/aktiviteter_/Documents/037-2015%20Vedlegg%20-%20%20Rapport%20per%20mai%202015.pdf
http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/Documents/Styremøter/2015/20150618/044-2015%20Saksframlegg%20-%20Økonomisk%20langtidsplan%202016-2019.pdf
http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/Documents/Styremøter/2015/20150618/044-2015%20Saksframlegg%20-%20Økonomisk%20langtidsplan%202016-2019.pdf


 
   

 

    

   

 

    

 

5. Styret forutsetter at driftsrelaterte tiltak som anses nødvendig for å sikre realisering av de planlagte 
resultatene i helseforetakene i perioden konkretiseres, vedtas og settes i verk, og at dette skjer i nært 
samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.  
  

 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tok saken til orientering. 


