
 

Fra: Administrerende direktør Til: Styret 

Kopi:  Dato: 19. februar 2016 

 

 
STYREMØTE 29. februar 2016 – SAKSNR 003/16  
 
 

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 
(2. desember 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 4. februar 2016 inneholder følgende saker av spesiell interesse for 
Sykehusapotekene HF:  
 
 

003-2016 FORELØPIGE RESULTATER PER DESEMBER 2015  
Aktivitet 
Samlet aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) per desember i henhold til ”sørge for”-ansvaret viser at 
foretaksgruppen inkludert private er -0,9 prosent lavere enn budsjett, men 3,0 prosent over fjorår. 
Hensyntatt legemidler er samlet aktivitet målt i DRG-poeng -1,1 prosent lavere enn budsjett, men 3,5 
prosent over fjorår. 
Antall liggedøgn døgnbehandling somatikk er -0,4 prosent lavere enn budsjett og -0,3 prosent lavere 
enn i fjor. Tilsvarende tall for polikliniske konsultasjoner viser hhv 1,5 prosent og 4,0 prosent, mens 
antall oppholdsdager dagbehandling økte med hele 2,6 prosent og 6,3 prosent.  
 
Bemanning 
Det negative budsjettavviket for bemanning, målt i brutto månedsverk pr desember, endte i snitt med 
et overforbruk på 966. Dette er 1296 (2,2 %) over fjoråret.  
 
Økonomi 
Resultatet per desember (korrigert for endringer i pensjon) endte på 933 millioner kroner, som er 252 
millioner kroner bedre enn budsjettert.  
 
 

009-2016 OPPNEVNING AV NYE STYRER I HELSEFORETAKENE I HELSE SØR-ØST FRA 
2016  
Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a. Innstillingen ble lagt fram av 
valgkomiteen i styremøtet. 
Nedenfor gis et utdrag fra styrets enstemmige vedtak:  

“Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styrene for helseforetakene i Helse 
Sør-Øst med funksjonstid fra 18. februar 2016 til februar 2018: 
Styret i Sykehusapotekene HF 
Styreleder   Marianne Nordby Fålun  NY 
Nestleder   Halfrid Waage    Gjenvalg 

  

http://www.helse-sorost.no/omoss/styret/Sider/protokoller.aspx
http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/Forelpige%20protokoller/Foreløpig%20protokoll%20styremøte%204%20%20februar%202016.pdf
http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/aktiviteter_/Documents/Styrem%c3%b8te%2004.02.2016/003-2016%20Saksframlegg%20-%20Forel%c3%b8pig%20resultat%20per%20desember%202015.pdf
http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/aktiviteter_/Documents/Styrem%c3%b8te%2004.02.2016/009-2016%20Saksframlegg%20-%20Oppnevning%20av%20nye%20styrer%20i%20HFene%20fra%202016.pdf


 
   

 

    

   

 

    

 

Styremedlemmer  Trond Ellingsen   Gjenvalg 
Åse Aulie Michelet   NY 
Eirik Moen    Gjenvalg" 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tok saken til orientering. 


