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Saksframlegg 
 Referanse 

 

  

 

   
   

   

 
Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 
 
 
 
SAK NR 008-2009 
ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 
 
 
 
 

Forslag til vedtak: 

 
 

1. Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og 
omsorgsdepartementet.  

 
2. Ut fra den samlede rapportering for 2008 anser styret for Helse Sør-Øst RHF 

situasjonen slik at 
 

- ”Sørge for”-ansvaret som er pålagt Helse Sør-Øst RHF samlet sett er oppfylt for 
2008. 

 
- Det regnskapmessige resultatet for foretaksgruppen for 2008 viser at det ikke har 

vært mulig å styre foretaksgruppens samlede virksomhet innenfor de økonomiske 
rammer som eier har stilt til disposisjon. Styret er ikke tilfreds med det 
økonomiske resultatet og vil sikre at foretaksgruppens virksomhet tilpasses de 
økonomiske rammer. 

 
- Styret er tilfreds med at Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2008, 

formidlet i oppdragsdokumenter og foretaksmøter, er fulgt opp. 
 

- Fremtidig utvikling av tjenestetilbudet vil baseres på langsiktighet, forutsigbarhet 
og økonomisk bærekraft, grunnlagt på Nasjonal helseplan, plan for strategisk 
utvikling og mål 2009 for Helse Sør-Øst. Nasjonale verdier – kvalitet, trygghet og 
respekt legges til grunn. 

 
. 
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3. Styret berømmer medarbeiderne for stor innsats og engasjement i en periode med 

store krav til effektivisering og krevende omstillinger. Styret berømmer også 
brukernes representanter for positivt og konstruktivt samarbeid i 2008. 

 
4. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument 

basert på styrets kommentarer i møtet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hamar, 17. februar 2009 

 
 

Bente Mikkelsen 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 
 
Med henvisning til fremlagt forslag til Årlig melding for 2008 med vedlegg anbefaler 
administrerende direktør at styret konkluderer som følger når det gjelder virksomheten i 
2008: 

- ”Sørge for”-ansvaret som er pålagt Helse Sør-Øst RHF samlet sett er oppfylt for 
2008. 

- Det regnskapmessige resultatet for foretaksgruppen for 2008 viser at det ikke har 
vært mulig å styre foretaksgruppens samlede virksomhet innenfor de økonomiske 
rammer som eier har stilt til disposisjon. Styret er ikke tilfreds med det 
økonomiske resultatet og vil sikre at foretaksgruppens virksomhet tilpasses de 
økonomiske rammer. 

- Styret er tilfreds med at Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2008, 
formidlet i oppdragsdokumenter og foretaksmøter, er fulgt opp. 

- Fremtidig utvikling av tjenestetilbudet vil baseres på langsiktighet, forutsigbarhet 
og økonomisk bærekraft, grunnlagt på Nasjonal helseplan, plan for strategisk 
utvikling og mål 2009 for Helse Sør-Øst. Nasjonale verdier – kvalitet, trygghet og 
respekt legges til grunn. 

 
Det anbefales videre at styret sier seg tilfreds med de samlede resultater som er presentert i 
Årlig melding for 2008 til Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Videre er det grunn til å berømme medarbeiderne for stor innsats og engasjement i nok en 
periode med store krav til innsparinger og krevende omstillinger. Det er også grunn til å gi 
honnør til brukernes representanter for positivt og konstruktivt samarbeid i 2008. 
 
Det anbefales at styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig 
dokument basert på styrets kommentarer i møtet og at Årlig melding for Helse Sør-Øst med 
styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. mars 2009. 
 

2. Faktabeskrivelse: 
 
2.1 Hva saken gjelder 
 
Det vises til vedlagte dokument: Årlig melding for 2008 til Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
I h.t. Lov om helseforetak (§ 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert år sende 
melding til helsedepartementet om foretaket og foretakets virksomhet. Meldingen skal 
inneholde rapport for foregående år og styrets plandokument for de nærmeste 2-3 år. 
Meldingen skal også omfatte de helseforetak som det regionale helseforetaket eier.  
 
Tilsvarende bestemmelser gjelder for helseforetakene. Med bakgrunn i dette har 
helseforetakene utarbeidet årlig melding for 2008 og oversendt denne til Helse Sør-Øst RHF. 
Årlig melding fra helseforetakene følger saken som utrykte vedlegg. 
 
Årlig melding skal oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. mars 2009 og 
behandles i foretaksmøte innen utgangen av juni 2009. I dette foretaksmøtet skal også det 
regionale helseforetakets årsregnskap behandles. 
 
Foreliggende årlig melding er utarbeidet iht. mal fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
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2.2 Hovedpunkter 
 

Årlig melding er inndelt i fem hovedkapitler: 
 

1. Ivaretakelse av ”sørge for”-ansvaret – overordnet vurdering av måloppnåelse 
2. Rapporten om virksomheten i 2008, som viser:  

- Rapport om kvalitet, økonomi og aktivitet i 2008 
- Hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i oppdragsdokumenter og 

foretaksmøter i 2008 er fulgt opp.  
- Rapportering av avvik etter tilsyn 

3. Plandokumentet som er strategisk og overordnet, og som viser: 
- Hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor gitte rammebetingelser. 
- Endringer i behov for helsetjenester og den helsefaglige utvikling. 
- Behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og 

styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene. 
4. Budsjettforslag 2010 med RHFenes innspill til statsbudsjett for 2010. 
5. Vedlegg  

 
2.2.1 Positive resultater og uløste utfordringer i 2008 
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 foretaksmøteprotokoll for 2008.  
 
I tråd med føringer i oppdragsdokumentene og foretaksmøtene i 2008 har Helse Sør-Øst 
prioritert innsats på områdene habilitering og rehabilitering, rus, psykisk helsevern, 
spesialisthelsetjenester for eldre og personer med kroniske lidelser. En har også økt 
ressurstilgangen til prehospitale tjenester. Nasjonal helseplan har vært en referanseramme 
for den samlete innsatsen i 2008. 
 
Gjennomgangen av oppfølgingen av styringsdokumentene fra eier har også avdekket 
områder med særlig store utfordringer og områder der resultatene ligger tilbake i forhold til 
nasjonale og egne mål. Det henvises til meldingens kapittel 1.4. 

 
2.2.2 Prioriteringer i planperioden  
I 2008 er det gjennomført et omfattende arbeid for å besvare det oppdraget som ble gitt i 
forbindelse med etableringen av Helse Sør-Øst i 2007, bl.a. med utgangspunkt i St. prp. nr. 
44 (2006-2007) og beslutningen om å slå sammen Helse Sør RHF og Helse Øst RHF.  
 
Arbeidet er basert på Helse Sør-Østs visjon og verdigrunnlag og skal bidra til bedre 
pasientbehandling og faglig tilbud, gjennom: 
 

 Bedre samordning i hovedstadsområdet 
 Samordne fag og styrke forskning 
 Oppfylle økonomiske resultatkrav 
 Sikre et fortsatt desentralt tilbud 
 Standardisere og ta ut stordriftsfordeler  
 Bedre koordinering og riktig bruk av personell, arealer, IKT, støttefunksjoner, innkjøp 

og investeringer mv 
 Endringer skal komme hele nasjonen til gode 

 
Gjennom flere saker i 2008, senest i sak 130-2008 Plan for strategisk utvikling, strategisk 
fokus og mål 2009 for Helse Sør-Øst, har styret fattet omfattende beslutninger om generelle 
prinsipper for videreutviklingen av spesialisthelsetjenestene i Helse Sør-Øst, herunder 
organisering i sykehusområder, ny foretaksstruktur, forpliktende samhandling med 
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kommunehelsetjenesten, lokalbaserte spesialisthelsetjenester, akuttfunksjoner og 
prehospitale tjenester, spesialiserte områdefunksjoner og regionale funksjoner. 
 
Det er videre vedtatt prinsipper for organisering og utvikling innenfor de forskjellige 
tjenesteområdene, samt forholdet til private tjenesteleverandører. For Oslo sykehusområde 
er det i tillegg fattet beslutninger om videre utvikling av lokalbaserte spesialisthelsetjenester, 
etablering av en rusakutt, samarbeid om storbylegevakt og organisering av lands-, regions- 
og områdefunksjoner. 
 
Plan for strategisk utvikling er innarbeidet i årlig melding for 2008. Videre er styrets vedtak i 
sak 108-2008 Omstillingsprogrammet. Innsatsområde 1, hovedstadsprosessen tatt inn som 
vedlegg. 
 
2.2.3 Budsjett for 2010 
I samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene er det, som innspill til arbeidet med 
statsbudsjett for 2010 beregnet aktivitetsnivå/behov for 2010. Det vises til styresak 127-2008 
Årlig melding for 2008 – innmelding av bevilgningsbehov til statsbudsjettet for 2010 med 
følgende vedtak: 
” 

1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for 
somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til 
rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2010. 

2. Styret framhever behovet for nybygging og opprusting av eksisterende 
bygningsmasse.  

3. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet og innarbeides i 
Årlig melding 2008 fra Helse Sør-Øst RHF.” 

 

3. Administrerende direktørs vurderinger: 
 
Administrerende direktør mener årlig melding 2008 til Helse- og omsorgsdepartementet gir et 
dekkende bilde av virksomheten i Helse Sør-Øst i 2008. Meldingen inneholder også en 
risikovurdering i forhold til kritiske områder og som må ha et særskilt fokus i 2009.  
 
Meldingen viser videre en samlet oversikt over de planer, prioriteringer og beslutninger som 
ligger til grunn for den videre utvikling i foretaksgruppen på kort og lang sikt. Sett i 
sammenheng med oppdragene fra eier for 2009, slik de fremkommer i oppdragsdokument 
og foretaksmøteprotokoll, står Helse Sør-Øst overfor store utfordringer i 2009. God og 
helhetlig virksomhetsstyring kreves for å oppfylle krav i lov og regelverk og for å oppnå god 
økonomistyring, samtidig som overordnede styringskrav og egne mål og krav for Helse Sør-
Øst skal oppfylles. Årlig melding for 2008 viktig dokument i denne sammenheng. 
 
Det vises også til meldingens kapittel 1.5 Brukermedvirkning hvor brukerrådet legger frem sin 
årsrapport og uttaler seg til årlig melding fra Helse Sør-Øst, samt til pasientombudenes 
årsmeldinger som vil følge i oversendelsen til Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Trykte vedlegg: 

 Årlig melding for Helse Sør-Øst 2008 
 
Utrykte vedlegg:  

 Årsmelding fra pasientombudene i regionen 
 Årlig melding 2008 fra helseforetakene i Helse Sør-Øst 


