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STYREMØTE 2. desember 2015 – SAKSNR 073/15  
 

Orienteringssak:   
Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 
 

Saksbeskrivelse  
Styret i Helse Sør-Øst RHF har avholdt to styremøter siden forrige styremøte i Sykehusapotekene HF, 
22. oktober 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.  
 
Protokoll fra styremøtet 22. oktober 2015 inneholder følgende saker av spesiell interesse for 
Sykehusapotekene HF:  
 
 

061-2015 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER ANDRE TERTIAL 2015  
Aktivitet 
Overgangen fra døgn- og dagbehandling til poliklinikk fortsetter innenfor alle tjenesteområder. 
Konsultasjonstall for poliklinikkene per utgangen av andre tertial 2015 er omtrent som budsjettert, 
samtidig har den polikliniske veksten hittil i år vært relativt stor sammenlignet med 2014 med 3,6 
prosent vekst innen somatikk. Økningen henger sammen med arbeidet for reduksjon i ventetider og 
fristbrudd og legger til rette for bedret tilgjengelighet. Innen somatikk fortsetter også den mangeårige 
utviklingen med at den gjennomsnittlige liggetiden reduseres. 
 
Bemanning 
Foretaksgruppen har fortsatt vekst i bemanningen målt i brutto månedsverk. I de fleste helseforetakene 
er bemanningen høyere enn budsjettert og høyere enn samme periode foregående år. Avvikene mot 
budsjett hittil i år er 812 månedsverk, og av dette utgjør avviket i somatikken 673 månedsverk. 
Sammenlignet med andre tertial 2014 har bemanningen vokst med 1 448 månedsverk, hvorav økningen 
innen somatisk virksomhet er på 991 månedsverk. 
 
Økonomi 
Helse Sør-Øst hadde per andre tertial et positivt resultat på 401 millioner kroner, med et negativt 
budsjettavvik på 53 millioner kroner. Etter samme periode i 2014 hadde foretaksgruppen et positivt 
resultat på 333 millioner kroner. Per andre tertial er årsestimatet på 726 millioner kroner, som er en 
forbedring på 46 millioner kroner i forhold til årsbudsjettet. Et flertall av helseforetakene har positive 
resultater. Resultatutviklingen ved Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus er fortsatt 
bekymringsfull og følges nøye opp av Helse Sør-Øst RHF. 
 
 

064-2015 NYE STYRER I HELSEFORETAKENE FRA 2016 – PROSESS FOR 
OPPNEVNING  
De eieroppnevnte medlemmene av nåværende styrene for helseforetakene i Helse Sør-Øst er oppnevnt 
for to år fra 2014. Det skal derfor oppnevnes nye styrer i 2016. 
 
I henhold til helseforetaksloven § 21 tredje ledd skal de eieroppnevnte styremedlemmene velges av 
foretaksmøtet. Styrets valgkomité vil gjøre forarbeidene til oppnevning av de nye helseforetaksstyrene 

http://www.helse-sorost.no/omoss/styret/Sider/protokoller.aspx
http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/Documents/Styremøter/2015/20151118/069-2015%20Saksframlegg%20-%20Godkjenning%20av%20protokoll%2022.%20oktober%202015.pdf
http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/Documents/Styremøter/2015/20150910/054-2015%20Vedlegg%20-%20Styresak%20rapportering%20per%20juli.pdf
http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/Documents/Styremøter/2015/20151022/064-2015%20Saksframlegg%20-%20Nye%20styrer%20i%20helseforetak%20fra%202016%20-%20prosess%20for%20oppnevning.pdf


 
   

 

    

   

 

    

 

og innstilling fra valgkomitéen vil bli lagt frem for styret i møte 4. februar 2016. Det tas sikte på å 
avholde foretaksmøter for helseforetakene 18. februar 2016. 
 
 
Foreløpig protokoll fra styremøtet 19. november2015 inneholder følgende saker av spesiell interesse 
for Sykehusapotekene HF:  
 
 

070-2015 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2015  
Aktivitet 
Samlet aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) per oktober i henhold til ”sørge for”-ansvaret viser at 
foretaksgruppen inkludert private er -0,9 prosent lavere enn budsjett, men 3,3 prosent over fjorår. 
Hensyntatt legemidler er samlet aktivitet målt i DRG-poeng -0,9 prosent lavere enn budsjett, men 4,0 
prosent over fjorår. 
Antall liggedøgn døgnbehandling somatikk er -0,4 prosent lavere enn budsjett og -0,2 prosent lavere 
enn i fjor. Tilsvarende tall for polikliniske konsultasjoner viser hhv 1,0 prosent og 3,6 prosent. 
 
Bemanning 
Det negative budsjettavviket for bemanning, målt i brutto månedsverk pr oktober, endte i snitt med et 
overforbruk på 804. Dette er 1333 (2,3 %) over fjoråret.  
 
Økonomi 
Resultatet per oktober (korrigert for endringer i pensjon) endte på 675 millioner kroner, som er 106 
millioner kroner bedre enn budsjettert.  
 
 

071-2015 BUDSJETT 2016 – FORDELING AV MIDLER TIL DRIFT OG INVESTERING   
Styresaken inneholder ikke nye forhold som direkte berører Sykehusapotekene HF. Det er derimot lagt 
opp til noe økt aktivitet enn først forutsatt. 
 
I forslag til statsbudsjett for 2016 legges det opp til en vekst i det generelle aktivitetsnivået for 
spesialisthelsetjenesten på 2,5 %. Av dette er 0,3 % knyttet til ordningen med fritt behandlingsvalg, 
FBV. En vekst på 2,5 % er noe høyere enn veksten i statsbudsjettene de senere år. Veksten er også 
høyere enn det som ble lagt til grunn som en planforutsetning for 2016 i økonomisk langtidsplan 2016-
2019, jf sak 012-2015, hvor det ble lagt til grunn 2% vekst innen psykisk helsevern og TSB, og 1,8% 
innen somatikk. 
 
 

073-2015 STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN 
INNKJØP (SYKEHUSINNKJØP HF)   
Nedenfor gjengis utdrag av administrerende direktør i HSØ sin anbefaling til styresaken. 
 
«Helseforetakets formål er i vedtektene beskrevet slik: 

 Sykehusinnkjøp HF skal utøve en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for spesialhelsetjenesten. Riktig tjeneste, vare 
eller utstyr skal anskaffes på en korrekt og samfunnsansvarlig måte og være tilgjengelig for brukerne til riktig tid og rett 
kostnad. 

 
 

http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/Forelpige%20protokoller/Forel%C3%B8pig%20protokoll%20styrem%C3%B8te%2019%20%20november%202015.pdf
http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/Documents/Styrem%c3%b8ter/2015/20151118/070-2015%20Vedlegg%20-%20Rapport%20oktober%202015.pdf
http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/Documents/Styrem%C3%B8ter/2015/20151118/071-2015%20Saksframlegg%20-%20Budsjett%202016%20-%20fordeling%20av%20midler%20til%20drift%20og%20investering.pdf
http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/Documents/Styrem%C3%B8ter/2015/20151118/073-2015%20Saksframlegg%20-%20Stiftelse%20av%20nasjonalt%20HF%20for%20samordning%20innen%20innkj%C3%B8p.pdf
http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/Documents/Styrem%C3%B8ter/2015/20151118/073-2015%20Saksframlegg%20-%20Stiftelse%20av%20nasjonalt%20HF%20for%20samordning%20innen%20innkj%C3%B8p.pdf


 
   

 

    

   

 

    

 

Virksomheten er beskrevet slik: 

 Sykehusinnkjøp HF skal ha strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten. Helseforetaket skal kun 
tilby tjenester til sine eiere, deres heleide virksomheter, ideelle virksomheter med driftsavtale med de regionale helseforetakene 
og virksomheter underlagt eller heleid av Helse- og omsorgsdepartementet som medvirker til å levere spesialisthelsetjenester. 

 
Desentral modell 
Det er i tilknytning til beslutningen om å etablere helseforetaket lagt til grunn at det skal organiseres etter en 
desentralisert modell. Dette innebærer at helseforetaket vil ha ansatte med arbeidssted på ulike geografiske steder. 
Hovedkontor er i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet bestemt lagt til Vadsø. 
 
Alle ressurser i HINAS skal overføres det nye helseforetaket.» 
 
 

075-2015 BRUKERMEDVIRKNING I HELSEFORSKNING I NORGE – FORSLAG TIL 
RETNINGSLINJER OG TILTAK   
Nedenfor gjengis utdrag av administrerende direktør i HSØ sin anbefaling til styresaken. 
 
«Det er administrerende direktørs oppfatning at det er nedlagt et godt arbeid for å komme frem til felles retningslinjer og 
tiltak for brukermedvirkning i helseforskning. Brukermedvirkning er helt avgjørende i alle de lovpålagte oppgaver 
spesialisthelsetjenesten har, og bidrar til en pasientrettet utvikling. 
 
De utarbeidede retningslinjer og tiltak for brukermedvirkning i helseforskning inneholder enkelte tiltak som skal 
implementeres i alle helseforetakene. Andre tiltak vil det være opp til helseforetakene og forskerne å vurdere. 
 
Alle tiltak fremkommer av vedlagte Endelige retningslinjer datert 26.02.15…»  
 
Sykehusapotekene HF vil på bakgrunn av dette implementere retningslinjene for brukermedvirkning i 
helseforskning.  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tok saken til orientering. 

http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/Documents/Styrem%C3%B8ter/2015/20151118/075-2015%20Saksframlegg%20-%20Brukermedvirkning%20i%20helseforskning.pdf
http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/Documents/Styrem%C3%B8ter/2015/20151118/075-2015%20Saksframlegg%20-%20Brukermedvirkning%20i%20helseforskning.pdf

