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STYREMØTE 26. februar 2018 – SAKSNR 002/18  
 
 

Orienteringssak:   
Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 
 
 

Saksbeskrivelse  
Styret i Helse Sør-Øst RHF har avholdt to ordinære og to ekstraordinære styremøter siden forrige 
styremøte i Sykehusapotekene HF. Protokoller og saksfremlegg fra avholdte styremøter finnes på 
hjemmesidene til Helse Sør-Øst RHF.  
 
Protokoll fra styremøte 14. desember 2017 inneholder følgende saker av spesiell interesse for Sykehusapotekene HF:  
 
 

119-2017 FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2018 

 
Nedenfor følger utdrag av det som er mest relevant for Sykehusapotekene HF.  
 
De regionale forskningsmidlene skal brukes til implementering av den regionale forsknings- og 
innovasjonsstrategien og støtte forskning i regionen. Dette for å legge grunnlag for videreutvikling og 
kvalitetsforbedring av spesialisthelsetjenesten gjennom økt kunnskap og kompetanse. Styret skal vedta 
tildelingen av den konkurranseutsatte delen av de regionale midlene som er utlyst i årets ordinære 
søknadsprosess og vedta fordelingen av den øvrige, ikke-konkurranseutsatte, delen av midlene. 
 
Ved søknadsfristens utløp 5. september 2017 var det kommet inn i alt 652 søknader om 
forskningsmidler for 2018. Av disse ble 21 søknader avvist av formelle årsaker. I alt 631 søknader ble 
vurdert av fagkomiteer etter RHFenes felles kriterier for vitenskapelig kvalitet og forventet nytte. 
Prosessen er beskrevet på Helse Sør-Øst RHFs nettsider: http://www.helse-sorost.no under fanen 
forskning.  
 
I alt ni helseforetak eller sykehus er innstilt til tildeling av regionale forskningsmidler for 2018. Total 
støttesum til søknader utgjør 16,9 millioner kroner for ikke-universitetssykehusene og 115,7 millioner 
kroner for universitetssykehusene.  
 
Sykehusapotekene HF fremmet to søknader om forskningsmidler. En søknad ble innvilget til et 3-årig 
PhD-prosjekt med tittelen « The ComPICU Study - Compatibility of intravenous fluids in Paediatric 
Intensive Care Units» med kroner 1 328 000,-.  
 
 

120-2017 REGIONAL LØSNING FOR MEDIKAMENTELL KREFTBEHANDLING – STATUS OG 
PLAN FOR GJENNOMFØRING 
 
Styrets enstemmige vedtak: «Styret godkjenner gjennomføring av prosjekt regional løsning for medikamentell 
kreftbehandling innenfor en kostnadsramme på inntil 164 millioner kroner.» 
 
Administrerende direktørs anbefaling: 



 
   

 

    

   

 

    

 

En felles regional pasientjournalløsning for medikamentell kreftbehandling med tilhørende 
standardiserte prosedyrer for medikamentell kreftbehandling, er et viktig kvalitativt tiltak for å forbedre 
pasientsikkerheten og for at flere pasienter skal få behandling i henhold til beste praksis, med riktig 
dosering, riktig tilvirkning og riktig administrering av cellegift. Ved å være et av de første systemer som 
regionaliseres bidrar dette prosjektet også til etablering av regionale sikkerhetsløsninger, regional 
forvaltning og regional fagforvaltning.  
 
Etter at tidsplanene ble revidert i oktober 2016 har prosjektet vesentlig forløpt i henhold til plan, med 
unntak av forsinket etablering av regional IKT-infrastruktur, informasjonssikkerhetsløsninger fra 
leverandør og understøttelse av mer avanserte kurer som kreves ved Radiumhospitalet. 
Administrerende direktør forutsetter at helseforetakene gjennomfører risiko- og 
personkonsekvensvurdering før den regionale løsningen innføres. I denne sammenheng vil 
administrerende direktør påpeke at dette må omfatte at pasientjournallovens krav til bl.a. 
tilgangskontroll og logging etterleves, at databehandleravtaler og tilgang via leverandørportalen i 
Sykehuspartner er på plass og at avtale om felles journal er etablert. 
 
Det er et vesentlig mer omfattende arbeid å etablere et faglig kurbibliotek og tilhørende 
arbeidsprosedyrer for medikamentell kreftbehandling enn først antatt. Det er også en risiko knyttet til 
leverandørs leveranseevne. Det ser imidlertid ut til at det er etablert effektive tiltak for rekruttering og 
engasjement fra det kliniske fagmiljøet, og leverandørsamarbeidet synes å fungere tilfredsstillende. For 
denne typen IKT-systemer er leverandørene gjennomgående små og utfordres av Helse Sør-Østs 
størrelse og kompleksitet. Det er foreslått å reservere en risikobuffer på 22 millioner kroner og dette 
vurderes som tilfredsstillende. Forvaltning av løsningen og innhold, inkludert kurbibliotek og prosesser 
for medikamentell kreftbehandling, krever høy faglig kompetanse innen området. Det er viktig at det 
tidlig blir etablert en robust og faglig sterk forvaltning som kan ta imot systemet. Prosjektet arbeider 
med dette og administrerende direktør forutsetter at arbeidet får høy prioritet.  
 
Nytt regionalt system for medikamentell kreftbehandling vil sikre bedre og mer likeverdig 
medikamentell kreftbehandling i regionen, uavhengig av behandlingssted. På denne bakgrunn anbefaler 
administrerende direktør at styret godkjenner gjennomføring av prosjektet innenfor en kostnadsramme 
på inntil 164 millioner kroner. 
 
 
Protokoll fra ekstraordinært styremøte 2. januar 2018 inneholdt ingen saker av spesiell interesse for Sykehusapotekene 
HF.  
Protokoll fra ekstraordinært styremøte 19. januar 2018 inneholder følgende sak av spesiell interesse for 
Sykehusapotekene HF:  
 
 

004-2018 ORIENTERING OM DATAANGREP I HELSE SØR-ØST 

 
Saken ble behandlet i lukket møte, jfr. Helseforetakslovens § 26a, andre ledd nr 3  
Ingen saksdokumenter var sendt ut før møtet. Administrerende direktør redegjorde for saken i møtet. 
 
Styrets enstemmige vedtak: «Styret tar redegjørelsen fra administrerende direktør om dataangrepet i Helse Sør-Øst 
til orientering»  
 
 



 
   

 

    

   

 

    

 

Foreløpig protokoll fra styremøte 1. februar 2018 inneholder følgende saker av spesiell interesse for Sykehusapotekene 
HF:  
 

007-2018 FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 
DESEMBER 2017 
 
Styrets enstemmige vedtak: «Styret tar foreløpig kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per desember 2017 til 
etterretning.»  
 
Oppsummering av det som er mest relevant for Sykehusapotekene HF følger nedenfor. 
 
ISF-aktivitet innen somatikk 
Rapportert antall ISF-poeng i 2017 for døgnbehandling, dagbehandling og poliklinisk aktivitet i 
henhold til “sørge for”-ansvaret ligger 15 533 poeng høyere enn i 2016, tilsvarende en økning på 1,9 
prosent. Den vesentligste årsaken til økningen fra fjoråret er relatert til netto økning i ISFvektene som 
følge av kompensasjonsordningen for merverdiavgift som ble innført fra 1. januar 2017. 
 
Antall ISF-poeng for pasientbehandling (døgn-, dag- og poliklinisk aktivitet) i 2017 ligger 12 875 lavere 
enn budsjett, tilsvarende 1,6 prosent. Det er mindreaktivitet innen døgnbehandling, mens innen 
dagbehandling og poliklinisk virksomhet er antall ISF-poeng noe høyere enn budsjettert. Flere 
helseforetak melder om lavere pågang av øyeblikkelig hjelp-pasienter enn tidligere og lavere indeks enn 
lagt til grunn ved budsjetteringen. I tillegg synes aktivitetsmålsetningene for 2017 å ha vært relativt 
ambisiøse.  
 
Totalt antall ISF-poeng i henhold til «sørge for» -ansvaret, inkludert ISF-poeng for legemidler, er i 2017 
13 763 lavere enn budsjettert, tilvarende 1,6 prosent.  
 
Det vises til informasjon i styresak 117-2017 om inkludering av to legemidler i ISF-ordningen for 
behandling av Hepatitt C (Epclusa og Zepatier) for hele 2017. Ved denne endringen ble samtidig 
vektene for alle legemidler for behandling av Hepatitt C redusert til 4,757 fra opprinnelig vekt på 8,595.  
 
Totale kostnader for 2017 for legemidler til behandling av Hepatitt C utgjør om lag 240 millioner 
kroner, med en tilhørende ISF-refusjon på i underkant av 90 millioner kroner. ISF-refusjonen er lavere 
enn hva som kan beregnes basert på kostnadene til de to legemidlene som nå inkluderes i ISF. Dette 
skyldes i hovedsak at det er fastsatt én vekt for alle legemidler for behandling av hepatitt C, som gjør at 
refusjonen for de dyreste legemidlene på langt nær dekker halvparten av kostnadene.  
 
Bemanningsutviklingen  
I 2017 har foretaksgruppen 249 flere månedsverk enn i 2016. Justert for virksomhetsoverdragelsen av 
rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus, er antall månedsverk marginalt 
høyere enn fjoråret.  
 
Av merforbruket i forhold til budsjett på 541 månedsverk, utgjør merforbruket ved Oslo 
universitetssykehus 329 månedsverk, Sykehuspartner 57 månedsverk og Sørlandet sykehus 79 
månedsverk. Merforbruket er i all hovedsak relatert til somatisk aktivitet for foretakene med 
pasientbehandling. Merforbruket hos Sykehuspartner kommer av at virksomhetsoverdragelse til 
ekstern leverandør ikke er gjennomført. Foretakene arbeider videre med flere tiltak for å bedre 
bemanningsutviklingen.  



 
   

 

    

   

 

    

 

 
Resultat  
Foreløpige tall per desember viser et positivt resultat på 1 005 millioner kroner, med et positivt 
budsjettavvik på 444 millioner kroner. Det positive resultatet i desember er på 301,6 millioner kroner, 
med et positivt budsjettavvik på 265,5 millioner kroner.  
 
Foretaksgruppens negative budsjettavvik eksklusive Helse Sør-Øst RHF er i overkant av 246,1millioner 
kroner. Hovedårsaken til dette er lavere aktivitetsbaserte inntekter. Lavere ISFrefusjoner enn 
budsjettert utgjør ca 322 millioner kroner. Innen somatikk utgjør lavere pasientbehandling ca 275 
millioner kroner og legemidler ca 19 millioner kroner, mens lavere aktivitet innen psykisk helsevern og 
TSB utgjør ca 28 millioner kroner.  
 
Det positive budsjettavviket i Helse Sør-Øst RHF skyldes blant annet bedret prognose vedrørende 
Norsk pasientskadeerstatning. Ut over dette er det mindre kjøp fra private enn budsjettert og ubrukte 
midler fra regional resultatbuffer.  
 
Resultatene per foretak vil bli noe justert fram mot avleggelse av endelig årsregnskap. Dette blant annet 
som en følge av at det skal avregnes følgende: Det positive budsjettavviket eksklusive publikumsdelen 
ved Sykehusapotekene og positivt resultat knyttet til den delen av Sykehuspartner som er rettet mot 
HR.  
 
Foretaksgruppen har i 2017 investert for 3 509 millioner kroner, 1 395 millioner kroner lavere enn 
budsjett. Hovedårsakene til avviket mot budsjett er forsinket gjennomføring av investeringer i 
vedlikehold, utsatt oppstart av lokale investeringer og forsinket avtaleinngåelse knyttet til finansiell leie 
av medisinteknisk utstyr ved Oslo universitetssykehus HF med totalt 520 millioner kroner. I tillegg 
kommer reduserte investeringer hos Sykehuspartner HF med 298 millioner kroner som følge av at 
infrastrukturmoderniseringen ble stilt i bero, jamfør sak 077-2017, og ubenyttet investeringsbuffer på 
200 millioner kroner.  
 
Budsjettert opptak av finansiell leie for 2017 utgjorde 593 millioner kroner. Faktisk opptak ble 385 
millioner kroner, 208 millioner kroner lavere enn budsjett. Avviket mot budsjett skyldes i det 
vesentligste forsinket avtaleinngåelse på leie av medisinsk teknisk utstyr ved Oslo universitetssykehus 
HF.  
 
 

011-2018 GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT FOR NYTT KLINIKKBYGG PÅ 
RADIUMHOSPITALET OG SAMORDNING MED NYTT PROTONSENTER 
    
Utdrag fra Styrets enstemmige vedtak: 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner skisseprosjekt for konseptfasens del II for nytt 
klinikkbygg ved Radiumhospitalet og ber om at dette legges til grunn for videre arbeid med 
prosjektet.  

2. Styret ber om å få seg forelagt forprosjekt for godkjenning før prosjektet gjennomføres.  
3. Styret legger til grunn at Oslo universitetssykehus HF arbeider videre med å konkretisere 

driftsmessige konsekvenser av nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. Fremskrivning av 
kostnads- og inntektsutvikling samt forutsetninger for denne, skal kunne måles og følges opp. 
Tiltak som er nødvendige for å sikre utviklingen konkretiseres. 

4. -   6. (vedr protonsenter) 



 
   

 

    

   

 

    

 

7. Styret ber om at det planlegges for samlet utbygging på av nytt klinikkbygg og protonsenter slik 
at det det muliggjør en ferdigstilling av hele anlegget i løpet av 2023. 
 
 

015-2018 OPPNEVNING AV NYE STYRER OG FASTSETTING AV STYREGODTGJØRELSE I 
HELSEFORETAKENE I HELSE SØR-ØST FRA 2018  

   
Utdrag fra Styrets enstemmige vedtak som omhandler styret i Sykehusapotekene HF: 

1. Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styrene for helseforetakene i Helse Sør-Øst 
med funksjonstid fra 14. februar 2018 til februar 2020: 

 
Styret i Sykehusapotekene HF 
Styreleder   Kari Olrud Moen  NY 
Nestleder   Halfrid Waage   Gjenvalg 
Styremedlemmer  Anne Karlsen   NY 

Michael Vester  NY 
Øystein Winje   NY 

4. Styregodtgjørelsen for valgperioden fastsettes til:  
 
Sunnaas sykehus HF og Sykehusapotekene HF:  
Styreleder  kr 178 600 per år  
Nestleder  kr 119 500 per år  
Styremedlem  kr 89 300 per år  
Varamedlem  kr 4 700 per møte med oppmøte for styremedlem  
 
Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader 
utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med 
styrearbeidet dekkes etter regning. 

  
 
Neste styremøte i HSØ RHF er 8. mars 2018.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tok saken til orientering. 


