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Styre Møtedato 
Styret i Sykehusapotekene HF 14. september 2018 
 
 
 
SAK NR 034-2018 
ORIENTERINGSSAK: PROTOKOLLER FRA STYREMØTER I HELSE SØR-ØST RHF  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tok saken til orientering. 
 
 
 
 
 
Oslo, 7. september 2018 
 
 
 
Tore Prestegard 
Administrerende direktør 
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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 to ordinære styremøter (14. juni og 24. august) og et ekstraordinært 
styremøte (6. august) siden forrige styremøte i Sykehusapotekene HF. Neste styremøte avholdes 
13. september 2018. Protokoller og saksfremlegg fra avholdte styremøter finnes på hjemmesidene 
til Helse Sør-Øst RHF.  
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Utdrag fra styreprotokoll fra styremøtet 14. juni fra saker av spesiell interesse: 
Bemanningsutviklingen 

Per mai har foretaksgruppen 428 flere månedsverk enn per mai 2017 og et merforbruk i forhold 
til budsjett på 357 månedsverk. Merforbruket er lavere enn tidligere år, og det kan synes som om 
foretakene har fått bedre kontroll med bemanningsutviklingen. 
 
Samlet for foretaksgruppen viser lønns- og innleiekostnader eksklusive pensjon et merforbruk 
mot budsjett på 88 millioner kroner. Sykehuset Innlandet sin andel av dette merforbruket utgjør 
80,5 millioner kroner. Dette er svært bekymringsfullt. Helse Sør-Øst RHF har, på bakgrunn av 
den negative utviklingen ved foretaket, inkludert foretaket i den særskilte oppfølgingen som så 
langt har vært iverksatt overfor foretak med de største utfordringene. Sykehuset Østfold har 
bemanningsvekst kombinert med mye innleie som følges opp særskilt, noe som også vil bli fulgt 
opp i budsjettarbeidet for 2019.  
 

Resultat 

Rapporterte tall per mai viser et positivt resultat på 261,2 millioner kroner, med et negativt 
budsjettavvik på 92,2 millioner kroner. I resultatet ligger effekt av eiendomssalg ved Akershus 
universitetssykehus, som ikke var budsjettert, på vel 51,4 millioner kroner. Underliggende drift 
per mai er derfor vel 50 millioner kroner svakere enn resultatet tilsier. Resultatet i mai viser et 
høyere positivt resultat enn i april og med et positivt budsjettavvik i mai. 
 
Hovedårsaker til det negative budsjettavviket per mai er lavere aktivitet og dermed lavere 
inntekter, høyere kostnader til fast og variabel lønn, samt høyere kostnader til ekstern innleie av 
helsepersonell enn budsjettert.  
 
Oppdaterte beregninger av pensjonskostnad for 2018 viser at det samlet for foretaksgruppen vil 
bli vel 620 millioner kroner lavere pensjonskostnad enn hva som er lagt til grunn i budsjettet. 
Regjeringen har foreslått å redusere basisrammen til Helse Sør-Øst RHF med 592,1 mill. kroner 
som følge av reduserte kostnader. Dette vil bli inntatt i forbindelse med rapporteringen per juni.  
 
 



 

 Side 3 av 5 

 
 
Investeringer 
 
Foretaksgruppen har per mai investert for 1 496 millioner kroner, 620 millioner kroner mindre 
enn budsjettert. Avviket er fordelt innenfor alle kategorier og i hovedsak knyttet til Oslo 
universitetssykehus med 191 millioner kroner, Vestre Viken med 52 millioner kroner, 
Sykehuspartner med 186 millioner kroner og Helse Sør-Øst RHF med 165 millioner kroner. 
Avvikene skyldes i hovedsak generelle forsinkelser for de investeringsprosjektene det gjelder. Av 
det totale avviket per mai utgjør finansiell leie 142 millioner kroner. 
 
Estimatet for året er nedjustert med 271 millioner kroner mot budsjett. Endringen skyldes 
hovedsakelig nedjustert estimat fra Oslo universitetssykehus knyttet til oppgradering og 
vedlikehold av bygg for å lukke tilsynsavvik, medisinsk teknisk utstyr og generelle investeringer i 
bygg og anlegg. Sykehuset Innlandet har nedjustert sitt investeringsestimat med 50 millioner 
kroner. 
 
De samlede IKT-investeringene utgjør 412 millioner kroner per mai, 318 millioner kroner lavere 
enn budsjett. Årsestimatet for IKT-investeringer utgjør 1 689 millioner kroner, hvorav 
investeringer i IKT-prosjektportefølje utgjør 575 millioner kroner og investeringer i 
Sykehuspartner utgjør 785 millioner kroner inkludert investeringer knyttet til løsninger for 
rettsmedisinske fag. 
 
Budsjettet for investeringer er økt med 41 millioner kroner i forhold til budsjettet som ble 
rapportert per januar. Økningen er i samsvar med vedtaket fattet i styresak 026-2018 om økt 
ramme vedrørende regional ERP-løsning.  
 
Utdrag fra styreprotokoll fra ekstraordinært styremøte 6. august: 
 
Sak:  
Oppgradering til operativsystem Microsoft Windows 10 i foretaksgruppen – finansieringsfullmakt 
til Sykehuspartner HF. 
 
Vedtak 
Styret godkjenner at Sykehuspartner HF kan gjennomføre prosjekt for oppgradering av Microsoft 
Windows 10. 
 
Utdrag fra styreprotokoll fra styremøtet 24. august av spesiell interesse: 
 

Bemanningsutviklingen 

Per juli har foretaksgruppen 441 flere månedsverk enn per juli 2017 og et merforbruk i forhold til 
budsjett på 373 månedsverk. I tillegg er innleie av helsepersonell betydelig høyere enn budsjett.  
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Samlet for foretaksgruppen viser lønns- og innleiekostnader eksklusive pensjon et merforbruk 
mot budsjett på 234,4 millioner kroner. Sykehuset Innlandet sin andel av dette merforbruket 
utgjør 101,7 millioner kroner. Dette er svært bekymringsfullt, og Helse Sør-Øst RHF har et 
særskilt fokus på den økonomiske utviklingen ved Sykehuset Innlandet med ekstra 
oppfølgingsmøter i tillegg til at helseforetaket er inkludert i den særskilte oppfølgingen som så 
langt har vært iverksatt overfor foretak med de største utfordringene. 
 

Resultat 

Rapporterte tall per juli viser et positivt resultat på 395,8 millioner kroner, med et negativt 
budsjettavvik på 91,4 millioner kroner. Korrigert for eiendomssalg som ikke er budsjettert, er 
underliggende drift for foretaksgruppen i underkant av 55 millioner kroner svakere. Resultatet i 
sommermånedene har vært om lag som budsjett. 
 
Hovedårsaker til det negative budsjettavviket per juli er lavere aktivitet og dermed lavere 
inntekter, høyere kostnader til fast og variabel lønn, samt høyere kostnader til ekstern innleie av 
helsepersonell enn budsjettert.  
 
Oppdaterte beregninger av pensjonskostnad for 2018 viser at det samlet for foretaksgruppen vil 
bli vel 620 millioner kroner lavere pensjonskostnad enn hva som er lagt til grunn i budsjettet, og 
basisrammen er redusert med 592,1 mill. kroner som følge av dette. Lavere basisramme og lavere 
pensjonskostnader ble innarbeidet fra og med juni.  
 
Kostnader knyttet til fritt behandlingsvalg viser en vesentlig økning hittil i år i forhold til samme 
periode i fjor. Basert på rapporter fra Helfo var det per juli 2017 påløpt kostnader på 29,4 
millioner kroner, mens det per juli i år er påløpt kostnader på 72,3 millioner kroner. For hele 
2017 viste rappporter fra Helfo kostnader på 62,8 millioner kroner.  
 

Investeringer  

Foretaksgruppen har per juli investert for 2 108 millioner kroner, 803 millioner kroner mindre 
enn budsjettert. Avviket er fordelt innenfor alle kategorier investeringer og er i hovedsak knyttet 
til Oslo universitetssykehus med 226 millioner kroner, Vestre Viken med 52 millioner kroner, 
Sykehuspartner med 233 millioner kroner og Helse Sør-Øst RHF med 213 millioner kroner. 
Avvikene skyldes i hovedsak generelle forsinkelser for de investeringsprosjektene det gjelder. Av 
det totale avviket per juli utgjør finansiell leie 102 millioner kroner. 
 
Estimatet for årets totale investeringer er nedjustert med 230 millioner kroner mot budsjett. 
Endringen skyldes hovedsakelig nedjustert estimat fra Oslo universitetssykehus knyttet til 
oppgradering og vedlikehold av bygg, samt anskaffelse av medisinteknisk utstyr. Sykehuset 
Innlandet har nedjustert sitt investeringsestimat med 50 millioner kroner grunnet en krevende 
økonomisk situasjon, og Helse Sør-Øst RHF nedjusterer sitt investeringsestimat med 79 millioner 
kroner, hovedsakelig for de regionale IKT-prosjektene. 
 
De samlede IKT-investeringene i foretaksgruppen utgjør 570 millioner kroner per juli, 405 
millioner kroner lavere enn budsjett.  Avviket skyldes forsinkelser i prosjekter, utsatte kostnader 
og flat periodisering av budsjettet. Det er forventet at avviket hentes igjen utover høsten, da 
årsestimatet rapporteres ni millioner kroner under budsjett.  
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Prognosen på regional IKT-prosjektportefølje er 89 millioner kroner under budsjett.  Dette 
skyldes enkelte forsinkelser og forskyvninger i pågående prosjekter, samt endringer som følge 
vedtak i sak 040-2018 vedrørende regional løsning for radiologi og multimedia. Sykehuspartner 
rapporterer nå en prognose på 848 millioner kroner, hvilket er 77 millioner kroner over budsjett. 
Dette som følge av utvidede fullmakter for tiltak innenfor modernisering, informasjonssikkerhet 
og personvern. Øvrige aktiviteter innen IKT-området har lite eller ingen avvik mot budsjett.  
 
 
 
 
 

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 13. september 2018. 
 
 
 
Vedlegg: 

• Ingen 
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