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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. 
Neste styremøte avholdes 14. juni 2018. Protokoller og saksfremlegg fra avholdte styremøter 
finnes på hjemmesidene til Helse Sør-Øst RHF.  
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 
Foreløpig protokoll fra styremøte 26. april 2018 inneholder følgende saker av spesiell interesse for 
Sykehusapotekene HF:  
 

034-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2018 
 
Styrets enstemmige vedtak: «Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per mars 2018 til 
etterretning.»  
 
Oppsummering av det som er mest relevant for Sykehusapotekene HF følger nedenfor. 
 
ISF-aktivitet innen somatikk 
Rapportert antall ISF-poeng per mars 2018 for døgnbehandling, dagbehandling og poliklinisk 
aktivitet i henhold til «sørge for»-ansvaret ligger 5 787 poeng lavere enn etter samme periode i 
2017, tilsvarende en reduksjon på 2,7 prosent. ISF-poeng knyttet til Raskere tilbake-ordningen 
utgjør 465 ISF-poeng. Antall ISF-poeng er også lavere enn budsjettert per mars, tilsvarende 2,4 
prosent. Det er lavere antall ISF-poeng enn budsjettert ved de fleste helseforetak/sykehus.  
 

Også totalt antall ISF-poeng i henhold til «sørge for» -ansvaret, inkludert ISF-poeng for 
legemidler, er lavere enn budsjettert, tilvarende 1,9 prosent. 
 

Bemanningsutviklingen  
Per mars har foretaksgruppen 377 flere månedsverk enn per mars 2017 og et merforbruk i 
forhold til budsjett på 368 månedsverk. Sykehuset Innlandet er det foretaket som har størst 
utfordringer knyttet til å holde bemannings- og lønnsbudsjett. Sykehuset Innlandet arbeider nå 
blant annet med å styrke samarbeidet med kommunene for å få en bedre pasientflyt mellom 
helseforetaket og kommunene. 
Merforbruket i forhold til budsjett er i all hovedsak relatert til somatisk aktivitet. Foretakene 
arbeider videre med ulike kortsiktige og langsiktige tiltak for å styre bemanningsutviklingen.   
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Resultat  
Rapporterte tall per mars viser et positivt resultat på 128,5 millioner kroner, med et negativt 
budsjettavvik på 87,9 millioner kroner. I resultatet ligger effekt av eiendomssalg ved Akershus 
universitetssykehus, som ikke var budsjettert, på vel 51,4 millioner kroner. Ved Vestre Viken 
ligger effekt av eiendomssalg på ni millioner kroner, hvor effekten er budsjettert i mai. 
Underliggende drift per mars er på grunn av disse forholdene omlag 60 millioner kroner svakere 
enn resultatet tilsier. 
Hovedårsaker til det negative budsjettavviket er lavere aktivitet og dermed lavere inntekter, 
høyere kostnader til fast og variabel lønn, høyere kostnader til ekstern innleie av helsepersonell 
enn budsjettert. 
 
Foretaksgruppen har per mars investert for 800 millioner kroner, 478 millioner kroner mindre 
enn budsjett. Avviket er fordelt innenfor alle kategorier og i hovedsak knyttet til Oslo  
universitetssykehus med 157 millioner kroner, Vestre Viken med 37 millioner kroner, 
Sykehuspartner med 134 millioner kroner og Helse Sør-Øst RHF med 105 millioner kroner. 
Avvikene skyldes en generell forsinkelse på de fleste investeringsprosjektene. 
 
 

039-2018 VIDERE INNFØRING AV ELEKTRONISK KURVE- OG 
MEDIKASJONSLØSNING 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til at elektronisk kurve- og medikasjonsløsning innføres ved de seks helseforetakene i 

regionen som ikke har slik løsning i dag, innenfor en kostnadsramme på 338 millioner kroner (p85). 
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale med EVRY om kjøp av nødvendige 

lisenser og utvikling av den elektroniske kurve- og medikasjonsløsningen. Styret gir også 
administrerende direktør fullmakt til å inngå ny vedlikeholdsavtale med EVRY som skal omfatte alle 
helseforetakene som har innført eller skal innføre elektronisk kurve- og medikasjonsløsning.  

3. Styret ber administrerende direktør følge opp at gevinstene sikres. 
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041-2018 STATUS OG RAPPORTERING REGIONAL IKT-PORTEFØLJE  
PER 2017 
    
Administrerende direktørs anbefaling 
Helse Sør-Øst RHF har stilt IKT-infrastrukturmoderniseringen i bero, og det har 
konsekvenser for regionens samlede IKT-virksomhet. Videre holder Helse Sør-Øst RHF på 
med en gjennomgang av den regionale IKT-porteføljen, for å vurdere risiko, kompleksitet, 
kvalitet, tidsplaner og ressursbruk med sikte på at den samlede IKT-porteføljen kan 
gjennomføres og realiseres innenfor et akseptabelt risikonivå. Administrerende direktør 
presiserer at en regional IKT-portefølje er et riktig og viktig grep for å etablere felles 
løsninger på tvers av helseforetakene som støtter opp under trygge, effektive og helhetlige 
pasientforløp, men at det samtidig må gjøres prioriteringer for å sikre et akseptabelt 
risikonivå. Det er også viktig å få på plass en hensiktsmessig modell for styring og 
organisering, inkludert tiltak som kan bidra til styrket gjennomføringsevne. Felles 
prioriteringer og forankring av beslutninger i foretaksgruppen er i denne sammenhengen 
viktig. Som en del av gjennomgangen av IKT-porteføljen vil det også bli vurdert tiltak for 
forbedret rapportering og oppfølging av alle IKT-prosjekter i Helse Sør-Øst. 
Administrerende direktør konstaterer at det er enkelte prosjekter i porteføljen som har 
forsinkelser og utviklingsløpene er generelt krevende. Dette gjelder spesielt 
radiologiprosjektet og standardisering av elektronisk pasientjournal. Her vises det til hhv 
styresak 013-2018 og 025-2016. 
 
Det er positivt at den regionale økonomi- og logistikkløsningen nå er levert til Sykehuset 
Telemark og Sunnaas sykehus. Administrerende direktør er også fornøyd med at det er 
oppnådd enighet vedrørende tilpasninger til regional løsning (release 4). Det vises her til 
styresak 026-2018.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar status og rapportering for IKT-
prosjektportefølje per tredje tertial 2017 til orientering. 
  
 
Styrets enstemmige vedtak:  
Styret tar status per 2017 for gjennomføringen av IKT-prosjektporteføljen 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 14. juni 2018. 
 
 
 
Vedlegg: 

 Ingen 
 


