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1. Hva saken gjelder 

 
Administrasjonen gjennomgår protokoller fra avholdte styremøter i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) 
med tanke på å orientere styret i Sykehusapotekene HF om saker av spesiell interesse. Avhengig 
av styresaken, omtales administrerende direktørs anbefaling, styrets vedtak eller saksfremlegget i 
det etterfølgende.  
 
Styret i HSØ 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.  
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

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

020-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 
JANUAR 2018 
 
Styrets enstemmige vedtak: «Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per januar 2018 til 
etterretning.»  
 
Oppsummering av det som er mest relevant for Sykehusapotekene HF følger nedenfor. 
 
ISF-aktivitet innen somatikk 
Rapportert antall ISF-poeng i januar 2018 for døgnbehandling, dagbehandling og poliklinisk 
aktivitet i henhold til «sørge for»-ansvaret ligger 1 751 poeng høyere enn i januar 2017, tilsvarende 
en økning på 2,4 prosent. I denne økningen inngår ISF-poeng knyttet til Raskere tilbake-
ordningen, som utgjør 188 ISF-poeng. Antall ISF-poeng er marginalt lavere enn budsjettert i 
januar.  
Også totalt antall ISF-poeng i henhold til «sørge for» -ansvaret, inkludert ISF-poeng for 
legemidler, er marginalt lavere enn budsjettert, tilvarende 0,3 prosent. Det er foreløpig noe 
usikkerhet rundt rapporteringen knyttet til de nye legemidlene som ble inntatt i ISF-ordningen fra 
2018. Dette vil imidlertid bli sikrere etter hvert som man får data for flere måneder.  
 
Bemanningsutviklingen  
I januar har foretaksgruppen 83 flere månedsverk enn i januar 2017 og et merforbruk i forhold til 
budsjett på 254 månedsverk. Av dette merforbruket har Oslo universitetssykehus 111 
månedsverk, Sykehuset Innlandet 110 månedsverk og Vestre Viken 108 månedsverk. Akershus 
universitetssykehus skiller seg ut med et mindreforbruk på 166 månedsverk (her er det oppdaget 
en feil i budsjettet på 40 månedsverk som justeres opp i februar slik at avviket vil bli tilsvarende 
mindre). Akershus universitetssykehus bruker 35 månedsverk mindre i januar 2018 sammenlignet 
med januar 2017.  
Merforbruket i forhold til budsjett er i all hovedsak relatert til somatisk aktivitet.  
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Resultat  
Rapporterte tall for januar viser et positivt resultat på 48,8 millioner kroner, med et negativt 
budsjettavvik på 30 millioner kroner. Oslo universitetssykehus og Sykehuset Telemark har relativt 
høye negative budsjettavvik. Ved Oslo universitetssykehus er store deler av det negative 
budsjettavviket knyttet til omlegging av finansieringsordningen innen laboratorieområdet, som 
isolert sett har ført til en redusert inntekt innen fagområdet medisinsk genetikk. I statsbudsjettet 
er Helse Sør-Øst RHF tilført 215 millioner kroner i basisramme som kompensasjon for 
inntektsbortfallet. Denne basisrammen er inntil videre holdt tilbake ved det regionale 
helseforetaket, men vil bli fordelt i all hovedsak til Oslo universitetssykehus. Det negative 
budsjettavviket ved sykehuset Telemark skyldes lavere aktivitetsrelaterte inntekter og også høyere 
lønnskostnader enn budsjettert. Klinikkene har hatt en krevende driftssituasjon i januar med 
blant annet høyt sykefravær, vakanser i nøkkelstillinger og utfordringer med å sikre god 
pasientflyt i hele perioden. Foretaket arbeider med avviksanalyser for å identifisere eventuelle 
unøyaktige periodiseringer og fastsette det reelle driftsnivået. Klinikkene har høye 
effektivitetskrav innarbeidet i årets budsjett og en betydelig uløst budsjettutfordring som preger 
januarresultatene.  
Foretaksgruppen har i januar investert for 208 millioner kroner, 141 millioner kroner lavere enn 
budsjett. Avviket er i all hovedsak knyttet til Oslo universitetssykehus med 70 millioner kroner og 
Sykehuspartner med 45 millioner kroner. Avvikene skyldes en generell forsinkelse på de fleste 
investeringsprosjektene, og helseforetakene forventer å hente inn forsinkelsen i løpet av året.  
 
 

022-2018 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2019-2022 – PLANFORUTSETNINGER 

    
Styrets enstemmige vedtak: 
 

1. Helseforetakene skal i sine økonomiske langtidsplaner for perioden 2019-2022 legge til grunn de 
planforutsetninger som følger av denne saken, herunder at:  

 Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være i overkant av 2 % fra 2018 til 2019, veksten i 
ISF-finansiert pasientbehandling skal være om lag 7 % i planperioden og veksten innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg være høyere 
enn for somatikk.  

 Tilgjengelighet til tjenesten bedres, og målsetninger om utvikling i ventetider per 
tjenesteområde nås.  

 Det skal gjennomføres egne analyser av bemanningsbehov innen aktuelle fagområder 
som knyttes til egne utviklingsplaner. Analysene må følges opp av tiltak i perioden som 
bidrar til at utdanning og kompetanse samsvarer med helseforetakets behov.  

 Helseforetakene skal kartlegge status og behov for medisinsk teknisk utstyr. På det 
grunnlag skal det utarbeides anskaffelsesplaner med prioriteringer.  

 Helseforetakene må sette av midler til både løpende og ekstraordinært vedlikehold og i 
utgangspunktet bør det løpende vedlikeholdet i gjennomsnitt utgjøre cirka 250 kr/kvm 
per år for hele bygningsmassen.  

2. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner skal baseres på realistiske forutsetninger om 
kostnads- og inntektsutvikling, og tiltak for å oppnå det planlagte resultatet skal i størst mulig 
grad beskrives og tallfestes. Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med de ansatte og deres 
organisasjoner. 
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025-2018 REGIONAL EPJ STANDARDISERING 
    
Administrerende direktørs anbefaling 
Standardiseringsarbeidet er viktig for å oppnå bedre informasjonssikkerhet. En vesentlig del 
av arbeidet som utføres er en forutsetning for å kunne innføre en regional tilgangsstyring. En 
regional tilgangsstyring er et av tiltakene for å lukke avvik påpekt av Riksrevisjonen i deres 
rapport om styring og kontroll av tilgang til helseopplysninger i elektroniske pasientjournaler. 
Standardisering av den elektroniske pasientjournalen er også viktig for å kunne dele 
pasientinformasjon mellom helseforetak i regionen og understøtte målsetningen om «Én 
innbygger – én journal.»  
Det er administrerende direktørs vurdering at prosjektet har vist seg å ha en for ambisiøs 
gjennomføringsplan i forhold til tilgjengelige ressurser. Administrerende direktør konstaterer 
også at det har vist seg vanskelig å erstatte dyre eksterne ressurser med egne rimeligere 
ressurser, enten fra Sykehuspartner eller fra helseforetakene. Av denne grunn synes det ikke 
mulig å komme opp med kostnadsreduserende tiltak som er tilstrekkelige til å kunne sluttføre 
EPJ standardiseringen innenfor opprinnelig kostnadsramme.  
Det er mulig å fullføre EPJ standardiseringen ved Sørlandet sykehus innenfor 
kostnadsrammen, men det innebærer at EPJ standardiseringen ikke kan gjennomføres ved 
Sykehuset Østfold. Det er administrerende direktørs vurdering at det er nødvendig å fullføre 
EPJ standardiseringen ved alle helseforetakene, og det anbefales derfor at styret godkjenner at 
kostnadsrammen økes med 35 millioner kroner tilsvarende i underkant av 10 % av 
opprinnelig kostnadsramme. Administrerende direktør legger til grunn at rammeøkningen 
knyttet til EPJ standardisering skal håndteres innenfor det samlede økonomiske 
investeringsrammen til IKT-prosjekter i 2018. Dette innebærer en omprioritering innenfor 
IKT-prosjektporteføljen og alt annet like en økning i de totale IKT-investeringene.  
 
Styrets enstemmige vedtak:  
Styret godkjenner at kostnadsrammen for regional EPJ standardisering utvides med 35 
millioner kroner.  
Styret legger til grunn at økningen håndteres innenfor den samlede økonomiske 
investeringsrammen for IKT-prosjekter for 2018.  
 
 

026-2018 UTVIDELSE AV FUNKSJONALITET I REGIONAL ØKONOMI OG 
LOGISTIKK-LØSNING (ERP)  
    
Utdrag av saksfremlegget til styresaken som direkte omhandler Sykehusapotekene HF:  
- Sykehusapotekene  

I kostnadsestimatet, både det opprinnelige og det oppdaterte, inngår leveranse til 
Sykehusapotekene med forutsetningen om at Sykehusapotekene kun skal ta i bruk 
økonomidelen av regional ERP-løsning. Hele apotekbransjen i Norge har til nå benyttet 
et felles system («bransjeløsning») som også dekker innkjøps- og logistikkområdet. Denne 
løsningen skal fases ut, og Sykehusapotekene må derfor finne en annen løsning for å 
dekke disse behovene. Ett alternativ er å benytte regional ERP-løsning også på innkjøps 
og logistikkområdet, supplert med andre systemløsninger der regional ERP-løsning ikke 
dekker særskilte behov for Sykehusapotekene. Sykehusapotekene har vurdert ulike 
alternativer til å bruke regional ERP-løsning, og en beslutning er nært forestående. 
Uavhengig av hvilket alternativ som velges, vil Sykehusapotekene på grunn av at den 
nasjonale løsningen fases ut, måtte gjennomføre en betydelig investering i ERP-løsning.  
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Styrets vedtak:  
1. For å dekke utvidelse av funksjonalitet i regional økonomi og logistikk-løsning (ERP) godkjenner 

styret at kostnadsrammen for prosjektet økes med 72 millioner kroner i forhold til prisjustert 
kostnadsramme vedtatt i sak 036-2013.  

2. Styret godkjenner som følge av punkt 1 at økonomisk ramme for investeringer i IKTprosjekter 
økes med 41 millioner kroner i 2018. 
 

 

029-2018 ORIENTERINGSSAK: BESLUTNINGSFORUM FOR NYE METODER 
– ÅRSOPPSUMMERING 2017  
    
Utdrag av saksfremlegget til styresaken:  
Av totalt 57 metoder/legemidler som var til behandling i Beslutningsforum for nye metoder i 
2017 ble 38 metoder/legemidler besluttet innført, 15 metoder/legemidler ble besluttet ikke 
innført og 4 fikk utsatt behandling for innhenting av mer informasjon, ny metodevurdering 
m.m.  
Innkalling og saksdokumenter, protokoller fra møter i Beslutningsforum for nye metoder og 
annen nyttig informasjon publiseres fortløpende på egne nettsider: https://nyemetoder.no/  
 
Administrerende direktørs anbefaling: 
Det er administrerende direktørs vurdering at Beslutningsforum for nye metoder er viktig for 
å styrke pasientsikkerheten, sikre likeverdige helsetjenester og tilgang på nye metoder i Norge, 
samt for å ivareta en forutsigbar og systematisk innføring av nye metoder i 
spesialisthelsetjenesten. Videre legger metodevurderinger til rette for prioriteringer innen 
spesialisthelsetjenesten.  
Administrerende direktør inviterer styret til å ta årsoppsummeringen for 2017 for 
Beslutningsforum for nye metoder til orientering. 

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Administrerende direktør inviterer styret til å ta utdrag fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF til 
orientering.  
 
 
Neste styremøte i Helse Sør-Øst RHF er 25. april 2018. 
 
 
 
Vedlegg: 

 Ingen 
 

https://nyemetoder.no/

