
Fra: Administrerende direktør Til: Styret

Kopi: Dato: 12. april 2017

STYREMØTE 24. april 2017 – SAKSNR 014/17 

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. 

Foreløpig protokoll fra styremøtet 9. mars 2017 inneholder følgende saker av spesiell interesse for 
Sykehusapotekene HF: 

19-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER
JANUAR 2017 
Aktivitet
Samlet aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) i januar i henhold til ”sørge for”-ansvaret viser at 
foretaksgruppen inkludert private er -0,2 prosent lavere enn budsjett, men 7,7 prosent over fjorår. 
Hensyntatt legemidler er samlet aktivitet målt i DRG-poeng -0,2 prosent lavere enn budsjett og 8,5 
prosent høyere enn fjorår.
Antall liggedøgn somatikk er 2,0 prosent høyere enn budsjett og 7,1 prosent høyere enn i fjor. 
Tilsvarende tall for polikliniske konsultasjoner viser hhv 4,2 prosent og 14,0 prosent, mens antall 
oppholdsdager dagbehandling er økt med 0,3 prosent og 13,8 prosent over fjorår. 

Bemanning
Det negative budsjettavviket for bemanning, målt i brutto månedsverk i januar, endte i snitt med et 
overforbruk på 453. Dette er 467 (0,8 %) over fjoråret. 

Økonomi
Resultatet i januar (korrigert for endringer i pensjon) endte på +53 millioner kroner, som er -9 
millioner kroner dårligere enn budsjettert. 

020-2017 ÅRLIG MELDING 2016 FOR HELSE SØR-ØST RHF
Styrets enstemmige vedtak:
1. På grunnlag av samlet rapportering for 2016 anser styret for Helse Sør-Øst RHF at:

 Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av 
pasienter og pårørende har vært ivaretatt i tråd med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument og 
foretaksmøteprotokoller.

 Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2016 er fulgt opp. Styret er tilfreds med dette, 
men påpeker samtidig at måloppnåelsen innen enkelte områder ikke er god nok og at det må 
arbeides aktivt for en bedring.

2. Administrerende direktør gis fullmakt til å sluttføre endelig dokument. 
3. Årlig melding 2016 for Helse Sør-Øst RHF oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Confidential, Brenden, Åse, 2017-05-04 09:48:36 (UTC+0100)



   

   

021-2017 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2018-2021. PLANFORUTSETNINGER
Styrets enstemmige vedtak:
1. Helseforetakene skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende overordnede mål:

 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

2. Følgende regionale mål legges til grunn for planleggingen i perioden:
 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
 Sykehusinfeksjoner er redusert til 3%
 Pasienten får timeavtale sammen med svar på henvisningen
 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av 

forbedringstiltak for egen enhet
 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer

3. Krav med hensyn på innretning av og vekst i pasientbehandlingen, herunder aktivitet målt i ISF-poeng, 
settes på bakgrunn av føringer i statsbudsjettet det enkelte år. Følgende planforutsetninger skal legges til 
grunn angående aktivitet og prioritering for perioden:
 Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være i overkant av 2 % i 2018.
 Vekst i aktiviteten innen somatikk skal være om lag 7 % i planperioden.
 Veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg være 

høyere enn for somatikk. Det enkelte helseforetak og sykehus skal i sine aktivitetsbudsjetter legge til 
rette for at dette innfris for foretaksgruppen hvert år i perioden.

4. Det skal planlegges for at gjennomsnittlig ventetid skal reduseres hvert år, og være under 60 dager for 
somatikk og under 45 dager for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

5. Målet om at ressursbruk til forskning over tid skal utgjøre 5 % av samlet ressursbruk, søkes primært 
ivaretatt gjennom økt forskning med ekstern finansiering. 

6. Helseforetakene må gjennomføre egne analyser av bemanningsbehov innen aktuelle fagområder og 
knytte dette til egne utviklingsplaner. Analysene må følges opp av tiltak i perioden som bidrar til å sikre 
at utdanning og kompetanse er i samsvar med helseforetakets behov. 

7. Helseforetakenes innspill til økonomisk resultat i perioden skal baseres på realistiske forutsetninger om 
kostnads- og inntektsutvikling i helseforetaket, og tiltak for å oppnå det planlagte resultat skal i størst 
mulig grad beskrives og tallfestes. Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med de ansatte og deres 
organisasjoner. 

8. Foretaksgruppens samlede resultat bør mot slutten av økonomiplanperioden minst utgjøre 2,5 % av 
samlede inntekter. 

9. Det forutsettes at økonomiske gevinster som følge av store investeringsprosjekter og felles regionale 
satsninger, herunder nytt sykehus på Kalnes og avtale med ekstern leverandør av 
infrastrukturmodernisering innen IKT, realiseres i henhold til plan. 

10. Helseforetakene skal bidra med egenfinansiering, herunder likviditet fra egne positive resultater, ved 
finansiering av regionalt prioriterte investeringsprosjekter i eget helseforetak. Forutsetning om 
egenfinansiering av investeringsprosjekter i økonomisk langtidsplan skal avstemmes med Helse Sør-Øst 
RHF. Endelig finansieringsløsning fastsettes av styret i Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med den 
enkelte investeringsbeslutning. 

11. For perioden 2018-2021 skal helseforetakene benytte sine kartlegginger av status og behov for 
medisinsk teknisk utstyr, foreta prioriteringer og innarbeide anskaffelsesplaner i innspillet til økonomisk 
langtidsplan. Det skal også vises hvilke effekter dette får på gjennomsnittlig alder på det medisinsk- 
tekniske utstyret. 

12. Helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for eiendomsområdet. 
Økonomisk langtidsplan skal inkludere plan for forbedring av de dårligste byggene som skal brukes 
videre. Helseforetakene må sette av midler til både løpende og ekstraordinært vedlikehold. I 
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gjennomsnitt bør dette ligge på 250 kr/kvm for hele bygningsmassen.
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026-2017 NOU 2016:25 ORGANISERING OG STYRING AV 
SPESIALISTHELSETJENESTEN – HØRINGSSVAR FRA HELSE SØR-ØST RHF

Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret slutter seg til forslaget til høringssvar til NOU 2016:25 Organisering og styring av 

spesialisthelsetjenesten. 
2. Styret tar høringsuttalelsen fra brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF til orientering.

Protokolltilførsel fra styremedlem Terje Keyn:
Spesialisthelsetjenesten bør fortsatt være regionalisert. En bør likevel ta en debatt og vurdering av 
regioninndelingen. Helse Sør-Øst utgjør om lag 60% av spesialisthelsetjenesten, og det er mange 
som mener at det representerer en uheldig ubalanse i regioninndelingen. Kvinnslandsutvalgets 
arbeid bør derfor følges opp med en utredning som inkluderer dette viktige perspektivet.
I vurderingen må det legges vekt på risiko og kostnader knyttet til omstilling. Det må vurderes 
grundig hvilke konsekvenser det vil få å forlate prinsippet om at hver region skal ha eget 
regionsykehus, med tanke på det regionale sørge-for ansvaret. I tillegg må det vurderes hvilke 
konsekvenser den påtenkte, nye regionsinndelingen av Norge vil få for den regionale inndelingen 
av spesialisthelsetjenesten.

Neste styremøte i HSØ RHF er 27. april 2017. 

Forslag til vedtak:
Styret tok saken til orientering.
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