
Fra: Administrerende direktør Til: Styret

Kopi: Dato: 21. februar 2017

STYREMØTE 28. februar 2017 – SAKSNR 002/17 

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. 

Protokoll fra styremøte 15. desember 2016 og foreløpig protokoll fra styremøtet 2. februar 2017 
inneholder følgende saker av spesiell interesse for Sykehusapotekene HF: 

103-2016 INNFØRING AV ELEKTRONISK KURVE- OG MEDIKASJONSLØSNING – STATUS 
OG VIDERE PLANER 

Administrerende direktørs anbefaling:
Helseforetakene i Helse Sør-Øst har arbeidet med elektroniske løsninger for kurve- og 
medikasjonsområdet i lang tid. Dette er et av tiltakene innenfor Digital fornying som i størst grad 
forbedrer de kliniske kjerneprosessene i sykehuset og som således bidrar til høyere kvalitet og 
pasientsikkerhet. Elektronisk kurve- og medikasjonsløsning er derfor en av de IKT-løsningene som 
er høyest prioritert blant regionens helseforetak.
Erfaringene fra Sykehuset Østfold HF, Oslo universitetssykehus HF og Akershus 
universitetssykehus HF viser at løsningene har stor verdi for den kliniske virksomheten. Samtidig 
stilles det store krav til løsningens funksjonalitet og brukervennlighet for at den skal fungere 
tilfredsstillende i den kliniske hverdagen. Basert på arbeidet med kurve- og medikasjonsløsningen i 
Digital fornying er det grunnlag for å planlegge en innføring av denne typen løsning til de øvrige 
helseforetakene i regionen.

Administrerende direktør mener det således er riktig å fullføre pågående prosjekter ved Sykehuset 
Østfold HF og Oslo universitetssykehus HF. Videre er det viktig å oppgradere løsningen ved 
Akershus universitetssykehus HF slik at man får utnyttet den funksjonalitet som nå er etablert ved 
Sykehuset Østfold HF. I tillegg er det viktig å få gjennomført en anskaffelse av en løsning som kan 
innføres i hele foretaksgruppen. En foreløpig kost-nytteanalyse viser at både fase 2 isolert og fase 2 
og 3 samlet har en positiv nåverdi.

Administrerende direktør vil orientere styret underveis i anskaffelsesprosessen samt at endelig 
beslutningsunderlag for anskaffelsen og innføring av kurve- og medikasjonsløsning til øvrige 
helseforetak, inkludert kost-nytteanalyse, vil forelegges styret.

Forslag til vedtak:
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1. Regional kurve- og medikasjonsløsning ved Akershus universitetssykehus HF, Oslo 

universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF ferdigstilles innenfor en kostnadsramme på 143 
millioner kroner. 

2. Styret ber om at det kunngjøres konkurranse for ny anskaffelse av kurve- og medikasjonsløsning. 
3. Styret ber om å bli holdt orientert om anskaffelsesprosessen. 
4. Endelig beslutningsunderlag for anskaffelsen og innføring av kurve- og medikasjonsløsning til 

øvrige helseforetak skal forelegges styret. 

003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 
(FORELØPIG STATUS)

Aktivitet
Rapportert antall DRG-poeng for døgnbehandling, dagbehandling og poliklinisk aktivitet i henhold 
til “sørge for”-ansvaret ligger i underkant av 16 000 poeng høyere per desember 2016 enn per 
desember 2015, tilsvarende 2,0 prosent. Antall DRG-poeng ligger imidlertid om lag 10 000 poeng 
lavere enn budsjett, tilsvarende 1,2 prosent. 

Bemanning
Bemanningsutviklingen er fortsatt bekymringsfull. Foretaksgruppen har i 2016 en økning på 580 
månedsverk sammenlignet med 2015. Av merforbruket per desember på 805 månedsverk i forhold 
til budsjett, utgjør merforbruket ved Oslo universitetssykehus 404 månedsverk og ved Sykehuset 
Østfold 134 månedsverk. Merforbruket er i all hovedsak relatert til somatikk. 

Resultat 
Rapportert foreløpig resultat per desember er på 1 116,1 millioner kroner, med et tilhørende positivt 
budsjettavvik på 371,1 millioner kroner. Det er flere helseforetak med negative budsjettavvik i 
2016, og årsakene til dette er flere og sammensatte. Felles for de fleste helseforetak er lavere DRG-
aktivitet enn budsjettert, tilsvarende om lag 164 millioner kroner lavere ISF-refusjoner enn 
budsjettert samlet for foretaksgruppen. I tillegg er det et større forbruk av innleie av helsepersonell 
og ekstrahjelp/overtid enn budsjettert, samt høyere varekostnader enn budsjettert. Foreløpige tall 
viser et samlet merforbruk innen innleie og sum lønnskostnader på total 336 millioner kroner. 
Sykehuset Telemark og Sykehuset Østfold har vesentlige negative resultater og avvik fra budsjett. 
Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus har også svake økonomiske resultater 
knyttet til driften, med til dels betydelige negative budsjettavvik. Økonomiteamet i Helse Sør-Øst 
RHF samarbeider videre med disse fire helseforetakene med analyser og oppfølging av tiltak, med 
sikte på å oppnå resultater som budsjettert for 2017. 
Før endelig årsregnskap for 2016 avlegges, skal det gjøres en vurdering av hvorvidt de 
positive resultatene hos leverandørene av fellestjenester, Sykehusapotekene og 
Sykehuspartner, skal tilføres de øvrige helseforetakene. Det samme gjelder en eventuell 
overføring fra det regionale helseforetaket til helseforetakene knyttet til forbruk av helsetjenester 
fra private i forhold til budsjett. Helseforetakene er avregnet i inntektsmodellen i forhold til 
budsjettert beløp. Ingen av disse forholdene vil endre foretaksgruppens totale resultat.

Administrerende direktørs anbefaling
Administrerende direktør konstaterer at den positive utviklingen innen fristbrudd og ventetider 
fortsetter. Det vil fortsatt være tett oppfølgingen av helseforetakenes arbeid med fristbrudd og 
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ventetider. I tillegg er det stort fokus på både lokale og regionale tiltak knyttet til pakkeforløpene. 
Tall for pakkeforløp foreligger ikke på rapporteringstidspunktet og vil ettersendes. 
Når det gjelder prioritering av psykisk helsevern og TSB innfrir ikke foretaksgruppen samlet sett 
alle krav fra eier i 2016. Administrerende direktør er ikke fornøyd med utviklingen og det vil bli 
tettere oppfølging av prioriteringsregelen i 2017, blant annet gjennom sterkere krav rettet mot det 
enkelte helseforetak.
De fire helseforetakene som gjennom 2016 har hatt de største økonomiske utfordringene vil følges 
tett opp også i 2017 hva gjelder igangsatte og planlagte tiltak for å oppnå resultatkravene, i tillegg 
til vurdering av behov for ytterligere tiltak. 
Med tanke på investeringsbehovene i regionene er det positivt at foreløpig resultat per desember 
2016 er på over 1,1 milliarder kroner med et tilhørende positivt budsjettavvik på 371 millioner 
kroner.
Administrerende direktør anbefaler at styret tar foreløpig kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport 
per desember 2016 til etterretning. 

004-2017 OPPDRAGSDOKUMENT 2017 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG 
PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 10. JANUAR 2017.
OPPDRAGSDOKUMENT TIL HELSEFORETAKENE I HELSE SØR-ØST
  
Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2017 og protokoll for Helse 
Sør-Øst RHF fra felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene 10. januar 2017 til 
etterretning.

2. Styringsbudskapene følges opp gjennom å integreres i oppdrag og bestilling 2017 til 
helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst.

3. Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-
Øst godkjennes, og administrerende direktør gis fullmakt til å sluttføre dokumentene.

4. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære 
rapporteringen og i årlig melding.

006-2017 VESTRE VIKEN HF. STATUS FOR PLANLEGGING AV NYTT SYKEHUS I 
DRAMMEN
 
Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret konstaterer at det i løpet av høsten 2016 er utviklet tiltak som svarer opp forutsetningen om at 
kostnadsrammen for nytt sykehus i Drammen skal tilsvare planforutsetningene på 8,2 mrd. kroner 
(prisnivå oktober 2015). I tillegg kommer tidligere godkjente kostnadsrammer for stråleterapi, ikke-
byggnær IKT og kostnader til tomteerverv.

2. Styret ber om at det forberedes til oppstart forprosjekt og at dette avpasses tidsmessig til fremdrift 
tomteerverv.

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for forprosjektfasen og etablere et 
eget prosjektstyre for videreføringen av prosjektet fra og med forprosjektet.

4. Styret forutsetter at forprosjektet legges fram for styret til godkjenning før oppstart av 
gjennomføringsfasen.

5. Styret legger til grunn at det sikres bred involvering fra ansatte og brukere i det videre arbeidet med 
nytt sykehus i Drammen.
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6. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette nødvendige formelle prosesser for erverv 

av tomtearealer. Det forutsettes at gjenstående supplerende grunnundersøkelser gjennomføres før 
erverv besluttes.

Stemmeforklaring fra styremedlem Øverland:
Det er viktig at man i den videre planleggingen legger til grunn læring fra bl a Ahus og Østfold når 
det gjelder dimensjonering og bemanning i forhold andel enerom.
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Neste styremøte i HSØ RHF er 9. mars 2017. 

Forslag til vedtak:
Styret tok saken til orientering.
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