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STYREMØTE 17. oktober 2016 – SAKSNR 051/16 

Orienteringssak: 
Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF

Saksbeskrivelse 
Styret i Helse Sør-Øst RHF har avholdt et ordinært styremøte siden forrige styremøte i 
Sykehusapotekene HF. 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 8. september 2016 inneholder mange saker av spesiell interesse 
for Sykehusapotekene HF. Derfor vedlegges foreløpig protokoll i sin helhet: 

068-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2016 
Aktivitet
Samlet aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) målt i DRG-poeng pr juli i henhold til ”sørge for”-
ansvaret viser at foretaksgruppen inkludert private er -1,3 prosent lavere enn budsjett, men 2,0 
prosent høyere enn fjorår. Hensyntatt legemidler er samlet aktivitet målt i DRG-poeng 0-,9 prosent 
lavere enn budsjett, men 2,1 prosent høyere enn fjorår. 
Antall liggedøgn døgnbehandling somatikk er -1,4 prosent lavere enn budsjett og -1,9 prosent 
lavere enn samme periode i fjor. Tilsvarende tall for inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 
viser hhv 3,6 prosent og hele 8,8 prosent, mens antall oppholdsdager dagbehandling er 2,2 prosent 
over budsjett og 5,7 prosent mer enn fjorår. 

Bemanning
Det negative budsjettavviket for bemanning, målt i brutto månedsverk pr juli, endte i snitt med et 
overforbruk på 765. Dette er 816 (1,3 %) over fjoråret. 

Økonomi
Resultatet pr juli (korrigert for endringer i pensjon) endte på 88 millioner kroner, som er -337 
millioner kroner dårligere enn budsjettert. Budsjettavviket skyldes i stor grad OUS med -164 
millioner kroner, Sykehuset Østfold med -96 millioner kroner og Ahus med -95 millioner kroner. 

069-2016 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST 
Administrerende direktør viste til utsendt protokoll datert 06.09.2016 fra drøftinger mellom de 
konserntillitsvalgte og Helse Sør-Øst RHF som var sendt styrets medlemmer. Det ble også vist til 
epost fra EL og IT-forbundet som også var distribuert til styrets medlemmer.
Deler av saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetaksloven § 26a 2.ledd nr 4 og 5
Styrets endelige vedtak (9 mot 1 stemme)

1. Styret har i sak 086-2015 IKT-strategi lagt til grunn en modernisering av foretaksgruppens IKT-
infrastruktur som grunnlag for digitalisering av kliniske og administrative arbeidsprosesser. Det er 
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en premiss at det skal være èn felles IKT infrastruktur i Helse Sør-Øst. Styret mener at det er viktig 
å få gjennomført en slik modernisering raskt. Dette vil bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet i 
tjenesten. 

2.  Styret konstaterer at en kontrakt med en ekstern partner vil gi bedret økonomisk bærekraft og en 
raskere modernisert IKT-infrastruktur i regionen enn gjennomføring i egen regi, samtidig som 
kvaliteten opprettholdes. Etter vurdering av risikobildet slutter styret seg til at det inngås kontrakt 
med en ekstern partner. Styret legger til grunn at det fortsatt er Sykehuspartner HF som er ansvarlig 
for de samlede IKT leveranser mot helseforetakene. 

3. På bakgrunn av at deler av kontrakten må regnskapsføres som finansiell leie, ber styret om at dette 
forhold forelegges foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF. 

4. Forutsatt samtykke i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF, ber styret om at det i foretaksmøte i 
Sykehuspartner HF gis oppdrag om å inngå kontrakt med den eksterne partner som samlet sett har 
det mest fordelaktige tilbudet i henhold til den gjennomførte konkurransen. 

5. Styret forutsetter at Helse Sør-Øst RHF etablerer et forsterket styrings- og oppfølgingsregime for å 
sikre Sykehuspartner HFs gjennomføring og forvaltning av avtalen med den eksterne partner. Styret 
skal jevnlig holdes orientert om gjennomføringen.

070-2016 SAMHANDLING MELLOM SPESIALISTHELSETJENESTEN OG 
      PRIMÆRHELSETJENESTEN – STATUS OG VIDERE ARBEID  

Styrets enstemmige vedtak:
1. Aktiv samhandling med kommunale tjenester er en viktig forutsetning for helseforetakenes og 

sykehusenes arbeid med «pasientens helsetjeneste». Målene med samhandlingsreformen står fast, og 
realisering av reformens potensial er et sentralt mål for foretaksgruppen.

2. Samhandling og oppgavedeling mellom helseforetakene og kommunene prioriteres som en viktig 
del av arbeidet med utvikling av regional og lokale utviklingsplaner. 

3. Arbeidet med å sikre pasienten som likeverdig part i pasientbehandling skal styrkes.

072-2016 HALVÅRSRAPPORT 2016 FRA KONSERNREVISJONEN 
Nedenfor følger et sammendrag fra vedlegg til styresaken som er av spesiell interesse for 
Sykehusapotekene HF, fra pkt 2 Revisjoner, underpunkt 2.2 Akershus universitetssykehus. 

"Revisjon Legemidler er under gjennomføring ved Akershus universitetssykehus HF. 
Bakgrunnen for denne revisjonen er at spesialisthelsetjenesten har fått ansvar for stadig flere 
dyre behandlingsmetoder, herunder bruk av legemidler. I de nærmeste årene forventes det 
blant annet en kraftig økning av kostnader til nye kreftmedikamenter og Hepatitt C-
behandling. Det er på denne bakgrunn viktig at det er etablert god styring og kontroll 
knyttet til anvendelse av kostbare legemidler for å sikre at dette gjøres i tråd med gjeldende 
føringer. Det er også viktig å sikre korrekt koding av forskrivende leger slik at det utløses 
korrekt finansiering.
Denne revisjonen vil også bli gjennomført ved Lovisenberg diakonale sykehus og Oslo 
universitetssykehus HF for utvalgte legemidler."

Det er nytt styremøte i HSØ RHF 20. oktober. Agenda og sakspapirer foreligger ikke. 

Forslag til vedtak:
Styret tok saken til orientering.
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