
Fra: Administrerende direktør Til: Styret

Kopi: Dato: 24. november 2016

STYREMØTE 1. desember 2016 – SAKSNR 061/16 

Orienteringssak: 
Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF

Saksbeskrivelse 
Styret i Helse Sør-Øst RHF har avholdt to ordinære styremøter 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. 

Protokoll fra styremøte 20. oktober 2016 og foreløpig protokoll fra styremøtet 17. november 2016 
inneholder følgende saker av spesiell interesse for Sykehusapotekene HF: 

079-2016 DIGITAL FORNYING - RAPPORT PER ANDRE TERTIAL 2016 

Administrerende direktørs anbefaling
Administrerende direktør er overordnet sett fornøyd med fremdriften i Digital fornying per andre 
tertial 2016. Fortsatt knapphet på ressurser medfører at enkelte prosjekter i Digital fornying er 
forsinket og dette gir et underforbruk på investeringssiden.
Administrerende direktør er fornøyd med at pilotprosjektet for regional radiologiløsning ved 
Sykehuset Innlandet HF hadde en vellykket oppstart 23. september, etter en lang og krevende 
prosjektperiode. Den regionale radiologiløsningen ved Sykehuset Innlandet og leveransene fra 
Østfold IKT fase 3 danner grunnlag for gode regionale løsninger.
Det er videre viktig å fremheve at det ikke er avdekket vesentlige forhold i kvalitetssikringen for 
andre tertial 2016. 

084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016
Aktivitet
Pr oktober viser samlet aktivitet (for døgn, dag og poliklinikk) målt i DRG-poeng i henhold til 
”sørge for”-ansvaret at foretaksgruppen inkludert private er -1,8 prosent lavere enn budsjett, men 
1,5 prosent høyere enn fjorår. Hensyntatt legemidler er samlet aktivitet målt i DRG-poeng -1,7 
prosent lavere enn budsjett, men 0,5 prosent høyere enn fjorår. 
Antall liggedøgn døgnbehandling somatikk er -1,9 prosent lavere enn budsjett og -1,9 prosent 
lavere enn samme periode i fjor. Tilsvarende tall for inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 
viser hhv 3,3 prosent og hele 7,5 prosent, mens antall oppholdsdager dagbehandling er 1,5 prosent 
over budsjett og 5,5 prosent mer enn fjorår. 

Bemanning
Det negative budsjettavviket for bemanning, målt i brutto månedsverk pr oktober, endte i snitt med 
et overforbruk på 743. Dette er 701 (1,2 %) over fjoråret. 
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Økonomi
Resultatet pr oktober (korrigert for endringer i pensjon) endte på 340 millioner kroner, som er -275 
millioner kroner dårligere enn budsjettert. Budsjettavviket skyldes i stor grad OUS med -131 
millioner kroner, Sykehuset Østfold med -130 millioner kroner og Ahus med -119 millioner kroner. 

085-2016 BUDSJETT 2017 – FORDELING AV MIDLER TIL DRIFT OG INVESTERING 
Nedenfor følger uttrekk fra styrets enstemmige vedtak.

1. Styret slutter seg til de premisser, mål og prioriteringer samt fordeling av faste inntekter for 
2017 som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling…

2. Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk 
helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern.

3. Helseforetakenes og sykehusenes endelige inntektsrammer for 2017, herunder ISF- 
refusjoner, forskningsmidler, vilkår for bevilgningen, resultatkrav, øvrige styringskrav og 
rammebetingelser vil bli fastsatt i oppdrag og bestilling for 2017.

7. Satsningen på digital fornying videreføres i 2017, ved at det som en 
planleggingsforutsetning reserveres inntil 706 millioner kroner til investering og inntil 94 
millioner kroner inkl. mva. til driftskostnader. Det vil også måtte reserveres likviditet til 
gjennomføring av eksternt partnerskap i tråd med forutsetningene i sak 069-2016.

8. Det reserveres en regional resultatbuffer på 300 millioner kroner. I tillegg reserveres en 
sentral risikobuffer for eventuelle økte investeringsbehov på inntil 200 millioner kroner.

086-2016 ÅRLIG MELDING 2016 – INNSPILL TIL STATSBUDSJETT FOR 2018  
Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, 
psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, som innspill til 
statsbudsjett for 2018.

2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2018:
 Nye kostbare legemidler/behandlingsmetoder
 Endring i spesialistutdanning og spesialiststruktur for leger
 Ambulante og digitale tjenester: behov for endring av takstsystemer
 Finansiering av aktivitet ved omlegging fra døgn- til dagbehandling/poliklinikk
 Innsats for digital fornying – lånefinansiering av IKT
 Gjennomgang av tredjepartsfinansiering

3. Styret ber om at innspillet oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

092-2016 ORIENTERINGSSAK: STATUS OVERFØRING AV OPPGAVER OG RESSURSER 
TIL SYKEHUSINNKJØP HF 
Administrerende direktørs anbefaling
Administrerende direktør er tilfreds med gjennomgangen som er foretatt av oppgaver og ressurser i 
Sykehuspartner HF, innkjøp og logistikk. Det er viktig å påse at de oppgaver og ressurser som 
overføres til Sykehusinnkjøp HF passer inn i det oppdraget som Sykehusinnkjøp HF skal ha som 
nasjonalt foretak. I den forbindelse skal det påpekes at det kun er Helse Sør-Øst som har en 
regional forsyningsløsning, og det anses derfor ikke hensiktsmessig at oppgaver og ressurser 
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knyttet til denne løsningen ikke overføres til Sykehusinnkjøp HF. Oppgavene har klare synergier 
med forvaltningen av den regionale ERP-løsningen, slik at dette også taler for at oppgaver og 
ressurser holdes igjen i regionen.
Videre ser administrerende direktør det som nødvendig å holde tilbake tilstrekkelige ressurser i 
Sykehuspartner HF knyttet til IKT-avtaleforvaltning for å sikre en forsvarlig og nødvendig 
oppfølging av avtalen med ekstern partner og andre strategisk viktige IKT-avtaler.

Administrerende direktør vil påpeke at kjøp av helsetjenester er et strategisk viktig område og 
virkemiddel som er knyttet nært til det regionale «sørge for»-ansvaret. I tråd med andre regioners 
strategi vil oppgaver og ressurser knyttet til kjøp av eksterne helsetjenester holdes igjen i regionen.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar redegjørelsen om status i arbeidet med overføring 
av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF til orientering

Styret tar redegjørelsen om status i arbeidet med overføring av oppgaver og ressurser til 
Sykehusinnkjøp HF til orientering.

Neste styremøte i HSØ RHF er 15. desember 2016. Agenda og sakspapirer foreligger ikke. 

Forslag til vedtak:
Styret tok saken til orientering.
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