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Sak 56/19 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 20.06., 22.08. og 
19.09.2019 
 
Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøter 20.06., 22.08. og 19.09.2019. Foreløpige protokoller 
legges frem for styret til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: 20. juni 2019 

Tidspunkt: Kl 09:15-15:45 
 
Følgende styremedlemmer møtte: 
    
Svein I. Gjedrem Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   
Kirsten Brubakk  Til kl 1230 Fra 1230 varamedlem 

Irene Kronkvist 
Christian Grimsgaard    
Bushra Ishaq   Til kl 1500 
Vibeke Limi    
Einar Lunde    
Geir Nilsen    
Lasse Sølvberg  
Sigrun E. Vågeng    

 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Rune Kløvtveit    
Nina Roland   Til kl 1500 

 
Fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus (til kl 1420, deretter var direktør medisin og 
helsefag Jan Frich fungerende administrerende direktør) 
Eierdirektør Tore Robertsen 
Konserndirektør Atle Brynestad, direktør medisin og helsefag Jan Frich, økonomidirektør 
Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, direktør personal og 
kompetanseutvikling Svein Tore Valsø  og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande  
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Saker som ble behandlet: 
 
 

047-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

048-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april og protokoll fra 
ekstraordinært styremøte 6. juni 2019 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll styremøte 25. april 2019 og fra ekstraordinært styremøte 6. juni 2019 godkjennes.  
 
 
 

049-2019 Revidert skisseprosjekt for protonsenter ved Radiumhospitalet, 
Oslo universitetssykehus HF 

 
Oppsummering 
I styresak 116-2018 ble skisseprosjekt for protonsenteret ved Oslo universitetssykehus HF, 
Radiumhospitalet godkjent for videreføring til forprosjekt. Styret ba om at det i forprosjektet ble 
bekreftet at prosjektet tilpasses opprinnelig kostnadsramme på 1 841 millioner kroner (P85, 
prisnivå oktober 2017).  
 
I vinter ble det gjort nye behovs- og kapasitetsvurderinger, og denne saken er en oppfølging av 
styrets vedtak i sak 026-2019 hvor det ble besluttet å redusere kapasiteten med ett 
behandlingsrom ved protonsenteret.   
 
I saken presenteres et revidert skisseprosjekt for protonsenteret etter at redusert kapasitet er 
innarbeidet, det vil si et konsept basert på to behandlingsrom og ett forskningsrom med samme 
type utstyr (Gantry).  
 
Det gis i saken et grunnlag for tilbakemelding til Helse- og omsorgsdepartementet om redusert 
behov for lån og tilskudd. 
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Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Revidert skisseprosjekt for protonsenteret ved Oslo universitetssykehus HF, 
Radiumhospitalet godkjennes. 
 

2. Styret ber administrerende direktør informere Helse- og omsorgsdepartementet om at 
grunnlaget for lån og tilskudd til protonsenteret reduseres med 180 millioner kroner, til 
1 711 millioner kroner (P85, prisnivå januar 2018).  
 

3. Styret ber om at det fortsatt arbeides med nødvendig tilpasning til kostnadsrammen på 
1 711 millioner kroner (P85, prisnivå januar 2018) og at kostnader til ikke- byggnær IKT 
innarbeides innenfor rammen. Endelig styringsramme (P50) fastsettes ved behandling av 
forprosjektet. 
 

4. Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus HF arbeider videre med å konkretisere 
driftskonsept og økonomiske konsekvenser av den samlede utbyggingen på 
Radiumhospitalet (klinikkbygg og protonsenter) og at det legges frem oppdaterte 
økonomiske bærekraftsanalyser som en del av forprosjektet. 

 
 
 

050-2019 Oslo universitetssykehus HF – oppfølging av konseptfase Aker og 
Gaustad 

 
Det ble innledningsvis vist til protokoll datert 18. juni 2019 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst 
RHF og de konserntillitsvalgte. 
 
Oppsummering 
Denne saken er en oppfølging av vedtakspunkt 6 i styresak 006-2019, Oslo universitetssykehus 
HF – konseptrapport videreutvikling av Aker og Gaustad.  
 
Konseptrapporten er oppdatert med skisseprosjekt for barnevirksomhet, fødselshjelp og 
gynekologi og rapport fra ekstern kvalitetssikring foreligger. 
 
I saken redegjøres det også for hvordan kapasitetsberegningene for psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling er kvalitetssikret.  
 
Virksomhetsinnhold og driftskonsepter for Aker og Gaustad er ytterligere belyst av Oslo 
universitetssykehus HF. Dette gjelder spesielt fagområdene traume- og akuttmedisin, 
fødselshjelp, nyfødtintensiv og kreft. 
 
Videre beskrives det hvilke vurderinger som er gjort vedrørende utnyttelse av tomten på Aker 
og mulighetene for å redusere behovet for tomteerverv.  
 
I saken redegjøres det i tillegg for vurdering av Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad, 
med samme virksomhetsinnhold. Det foreligger rapport fra ekstern kvalitetssikring av dette 
arbeidet.  
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Kommentarer i møtet 
Styret drøftet utfordringene med involvering i prosessene i Oslo universitetssykehus HF.  Styret 
ønsket derfor en ytterligere forsterkning av vedtakspunkt 9 om organisasjonsutviklingsprosjektet 
i Oslo universitetssykehus HF. Videre var styret opptatt av hvordan styret i det regionale 
helseforetaket kan forsikres om at det blir gjennomført gode prosesser med bred involvering av 
ansatte, tillitsvalgte og brukere ved Oslo universitetssykehus HF.  
 
Styret pekte på at dette er et stort og komplekst prosjekt med risiko og la vekt på 
risikoreduserende tiltak i det videre arbeidet. 
 
Styremedlem Brubakk viste til at Norsk Sykepleierforbund støttet målbildet om et samlet 
regionsykehus og et lokalsykehus, med bakgrunn i behovet for å bruke kompetanse på best 
mulig måte. Samtidig pekte Brubakk på Gaustad og Ullevål som lokalisering for målbildet. 
 
Styremedlemmene Grimsgaard og Sølvberg pekte på behov for å utsette saken for å få ytterligere 
belyst alternativ lokalisering. 
 
Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF støtter uttalelsen fra brukerutvalget i Oslo 
universitetssykehus HF og står dermed bak de anbefalingene som nå foreligger. Brukerutvalget 
stoler på at kompetente, høyt utdannede fagmiljøer er i stand til å utvikle pasientbehandling av 
høy standard i ny og samlet bygningsmasse, selv om ulike miljøer må tilpasse seg hverandres 
arbeidskulturer.  
 
 
Styremedlemmene Grimsgaard og Sølvberg fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Saken utsettes 
2. Styret ber om at alternativ lokalisering utredes jfr pkt 5 i styrevedtak 072-2017. Null-

alternativet skal gjennomgås og optimaliseres i forhold til prosjektets målsetting. Styret ber om 
at det parallelt jobbes med avklaringer i forhold til gjennomføringsrisikoen og uavklarte 
forhold i prosjektet. 

Votering: 
Forlaget fikk 2 stemmer og ble dermed ikke vedtatt 
 
Styremedlem Brubakk fremmet følgende forslag til vedtak: 

• Styret ber om at fremtidig virksomhetsmodell for OUS utvikles i aksen Rikshospitalet - Ullevål; 
sammen med et spesialisert kreftsykehus. 

• Høy alder og dårlig funksjonalitet på deler av dagens bygningsmasse, samt økt kapasitetsbehov 
i hovedstaden gjør at det nødvendig å finne nye løsninger. Imidlertid forutsetter dette at en 
overordnet virksomhetsplan ligger til grunn og at faglige avhengigheter ivaretas i en ny 
sykehusstruktur 

• Styret er svært bekymret for tilbakemeldingen om manglende reell involvering og medvirkning 
fra fagpersoner og tillitsvalgte i OUS. Manglende mobilisering av ansatte og lite reelle prosesser 
i de faglige fokusgruppene er en trussel for gjennomføring av prosjektet. Styret forventer derfor 
en reetablering av organisasjonsutviklingsprosjektet der blant annet faglige innspill 
etterspørres, og spørsmål knyttet til virksomhetsinnhold, faglige avhengigheter, nye 
arbeidsmetoder, bruk av ny teknologi og sammenhengende pasientforløp blir drøftet  
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Votering: 
Forlaget fikk 1 stemme og ble dermed ikke vedtatt 
 
 
Styrets endelige  
 

V E D T A K 
 
Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF stadfestet i juni 2016 målbildet for videreutvikling av Oslo 
universitetssykehus HF med et samlet og komplett regionsykehus inkludert 
lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på 
Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling (RSA) til erstatning 
for nåværende virksomhet på Dikemark. 
 
Utviklingen av Oslo universitetssykehus HF er tatt videre i henhold til målbildet, både ved 
forberedelsene til bygging på Radiumhospitalet og ferdigstilling av oppdatert konseptrapport 
for Aker og Gaustad. Styret vektlegger betydningen av framdrift i disse prosjektene for å erstatte 
gammel og uhensiktsmessig bygningsmasse, samt øke kapasiteten. Styret understreker 
betydningen av samling av regionsfunksjonene. Dette vil gi én dør inn for de aktuelle 
pasientgruppene, bedre utnyttelse av verdifull kompetanse og kostbart utstyr, samt økonomisk 
bærekraft. Det er viktig med løsninger i Oslo som sikrer best mulig bruk av helsepersonell som 
det også er behov for i andre deler av regionen og landet forøvrig.  
 

1. Konseptrapport for Aker og Gaustad godkjent i sak 006-2019 er oppdatert med 
skisseprosjekt for barnevirksomhet, fødselshjelp og gynekologi. Rapporten godkjennes 
og skal legges til grunn for det videre arbeidet.  
 

2. Styret tar kvalitetssikringen av kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Aker til etterretning. Styret for Oslo 
universitetssykehus HF har anbefalt at spesialisthelsetjenesteansvaret for psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for Groruddalen (bydelene Alna, 
Grorud og Stovner), overføres samlet fra Akershus universitetssykehus HF til Aker 
sykehus, Oslo universitetssykehus HF i etappe 1. Styret godkjenner at dette legges til 
grunn for det videre arbeid.  

 
3. I tråd med vedtak i sak 006-2019 har Oslo universitetssykehus HF ytterligere beskrevet 

virksomhetsinnhold og driftskonsepter for Aker og Gaustad. Styret mener at rapportene 
fra dette arbeidet er et viktig grunnlag for videreutviklingen av Oslo universitetssykehus 
HF. Samtidig er det langt frem til nye bygg skal stå klare, og det kan dermed brukes mer 
tid på å vurdere endelig fordeling av somatisk virksomhet mellom Aker og Gaustad. 
Styret ber på denne bakgrunn administrerende direktør om å gjennomføre et arbeid, 
som inkluderer interregional og internasjonal deltakelse, for å kvalitetssikre og 
ytterligere konkretisere driftskonseptene og den faglige fordelingen av akuttmedisin og 
akuttkirurgi mellom Aker og Gaustad. Basert på anbefalinger fra styret ved Oslo 
universitetssykehus HF ber styret om at det i arbeidet legges til grunn følgende 
forutsetninger for virksomhetsinnhold og driftskonsepter for traume- og akuttmedisin: 

• Opptaksområdet for lokalsykehuset på Gaustad økes fra 170 000 til minst 
200 000 innbyggere. 

• Medisinsk beredskap styrkes ved at en større andel av toksikologiske og 
infeksjonsmedisinske pasienter behandles ved Gaustad. Dette kommer i tillegg til 
økt opptaksområde. 
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• Kirurgiske pasienter fordeles slik at traumevirksomheten på Gaustad 
understøttes, samtidig som det skal være bredere tilstedeværelse av kirurgiske 
spesialiteter på Aker enn det som er beskrevet i den overordnede 
virksomhetsbeskrivelsen per nå. 
 

I etappe 1 skal flytting av trykktank og høysmitteisolater fra Ullevål til Gaustad 
innarbeides. 

 
4. Styret tar til etterretning at en god bygningsmessig utnyttelse av tomten på Aker uten 

vesentlig erverv av tomteareal, hindres av bestemmelsene om vern og fredning for 
eksisterende bygninger sentralt plassert på tomten. Styret ber om at det arbeides videre 
med avklaringer rundt dette forholdet, jf vedtakspunkt 11.  
 

5. Styret tar rapporten om Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad til orientering og 
konstaterer at Ullevål-alternativet også kan gi tilfredsstillende bygningsmessig 
funksjonalitet og kapasitet, men innebærer mer nybygg og dermed gjennomføring over 
lenger tid og til vesentlig høyere kostnader. Ullevål-alternativet er dermed ikke 
bærekraftig.  
 

6. Det videre arbeidet skal baseres på et økonomisk styringsmål på 32 618 millioner 
kroner (P50, prisnivå januar 2018) for byggeprosjektene. Rammen inkluderer 
universitetsarealer på 1 715 millioner kroner, kostnader til ikke byggnær IKT på       1 
382 millioner kroner og eventuelt tomtekjøp. Mandat for forprosjektet skal legges fram 
for styret i forbindelse med godkjenning av oppstart av forprosjekt. Oppstart av 
forprosjekt forutsetter lån over statsbudsjettet. Endelig økonomisk styringsmål 
fastsettes ved godkjenning av mandat for og oppstart av forprosjektet.  
 

7. Utbyggingen ved Aker og Gaustad skal skje parallelt, men trinnvis, for å redusere 
gjennomføringsrisiko, oppnå at deler av bygningsmassen kan tas i bruk tidligere og 
styrke økonomisk bærekraft. Styret skal forelegges plan for trinnvis utbygging i 
forbindelse med godkjenning av oppstart av forprosjekt. 
 

8. Risiko ved bygging tett på sykehus i drift på Gaustad må styres gjennom tiltak som 
reduserer risiko.  
 

9. Styret viser til vedtakspunkt 9 i sak 006-2019 om et eget 
organisasjonsutviklingsprosjekt ved Oslo universitetssykehus HF. Styret forutsetter at 
Oslo universitetssykehus HF prioriterer dette viktige arbeidet og sørger for bred 
involvering av ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere. Dette skal skje i samsvar 
med Helse Sør-Østs 12 prinsipper for medvirkning. Styret ber om at det blir fremlagt en 
plan for organisasjonsutviklingsprosjektet ved Oslo universitetssykehus HF og at styret 
holdes orientert om fremdrift og resultater i prosjektet. 

 
10. Oslo universitetssykehus HF må realisere økonomiske resultater før bygging og etter 

innflytting, som minst er på nivå med det som er lagt til grunn i foretakets oppdaterte 
innspill til økonomisk langtidsplan 2020-2023.  
 

11. Styret understreker at arbeidet med desentralisering av tjenester som representerer 
overføring av oppgaver fra Oslo universitetssykehus HF til øvrige helseforetak i regionen 
må følges opp. Det samme gjelder overføring av oppgaver fra Oslo universitetssykehus 
HF til de private ideelle sykehusene i Oslo. Dette skal understøtte helhetlige 
pasientforløp og styrke egendekningen til de private ideelle sykehusene. 
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Votering 
Vedtatt mot 3 stemmer 
 
 
Protokolltilførsel fra styremedlem Brubakk: 
Manglende reell involvering og medvirkning fra fagpersoner og tillitsvalgte øker risikoen på et allerede stort 
og komplekst prosjekt og utgjør en trussel for å kunne realisere fremtidens OUS. Det er oppsiktsvekkende at 
bekymringen til 20 000 ansatte ikke legges til grunn for beslutningen. Det forventes derfor en reetablering av 
organisasjonsutviklingsprosjektet der blant annet faglige innspill etterspørres, og spørsmål knyttet til 
virksomhetsinnhold, faglige avhengigheter, nye arbeidsmetoder, bruk av ny teknologi og sammenhengende 
pasientforløp blir drøftet 
 
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Sølvberg og Grimsgaard: 
Ansatte i Oslo universitetssykehus har pekt på en rekke mangler og uavklarte forhold i de fremlagte planene 
og at prosjektet er beheftet med betydelig risiko. De har bedt om at prosjektet stanses. Disse representantene 
deler denne vurdering, det vises til anmerkningene om risiko i prosjektet vedtatt i sak 072-2017. I tillegg vil 
representantene fremheve at det regionale foretakets samlede likviditet vil kunne rammes selv med mindre 
endringer i de valgte forutsetningene, og at kapasiteten i hovedstadsområdet allerede er presset. Det 
bemerkes særlig at forventet vekst i dagens aktivitet ved Rikshospitalet ikke er hensyntatt. Disse forholdene 
bidrar til økt risiko. Den samlede risikoen gjør det ikke forsvarlig å støtte administrasjonens forslag til vedtak 
 
 
 

051-2019 Virksomhetsrapport for første tertial 2019 

 
Oppsummering 
Virksomhetsrapporten per første tertial 2019 omhandler status for styringsmålene 2019 for 
drift. I tillegg inneholder rapporten risikovurdering med tilhørende tiltaksliste. Videre er 
temaene «Kommunikasjon og omdømme» og «Bemanning og innleie» omtalt i eget kapittel.  
 
Kommentarer i møtet 
Styret var fornøyd med den nye formen på virksomhetsrapporten. Det ble vist spesielt til at 
fremstillingen av risikovurderingen var vesentlig forbedret og særlig at beskrivelsen av tiltak for 
å nå målene er mer konkrete enn ved tidligere rapporter. Styret ønsket at det i senere rapporter 
også ble gitt en status for operasjonell risiko i helseforetakene og de tiltak helseforetakene 
iverksetter. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar virksomhetsrapport for første tertial 2019 til etterretning. 
 
 
 

052-2019 Virksomhetsrapport per mai 2019 

 
Oppsummering 
Saken presenterer status for virksomheten per mai 2019.  
Målekortet gir en oversikt over status for hovedmålene for mai og hittil i år. 
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Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar virksomhetsrapport per mai 2019 til etterretning. 
 
 
 

053-2019 Status og rapportering regional IKT-prosjektportefølje per første 
tertial 2019 

 
Oppsummering 
Denne saken omfatter de styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen. Det 
rapporteres på fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko for hvert prosjekt. Rapporteringen per 
prosjekt avsluttes når den aktuelle IKT-løsningen er innført ved de helseforetak som omfattes av 
prosjektet. Oppgraderinger av løsningen etter at den er satt i drift inngår ikke i rapporteringen. 
Dersom det er behov for vesentlig utviklingsarbeid før løsningen er satt i drift, og som krever økt 
kostnadsramme, vil det bli fremlagt sak for styret om dette. Rapporteringen vil da bli tilpasset ny 
styrevedtatt kostnadsramme. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar status per første tertial 2019 for gjennomføringen av de styregodkjente prosjektene i 
regional IKT-prosjektportefølje til etterretning. 
 
 
 

054-2019 Prosjekt regional EPJ modernisering 

 
Oppsummering 
Alle helseforetak i Helse Sør-Øst har i dag DIPS Classic som pasientadministrativt system og 
elektronisk pasientjournal (PAS/EPJ). DIPS AS har i flere år arbeidet med en overgang fra DIPS 
Classic til DIPS Arena og Helse Sør-Øst har fulgt og deltatt i utviklingen. DIPS Arena har vært i 
produksjon i regionen siden oktober 2014 da Oslo universitetssykehus HF ved innføringen av 
elektronisk pasientjournal fra DIPS tok i bruk deler av DIPS Arena. Utviklingen av en komplett 
DIPS Arena-versjon og overgangen fra DIPS Classic til DIPS Arena har tatt lenger tid enn 
planlagt. Leverandøren DIPS AS har stoppet videreutvikling av DIPS Classic og utvikler all ny 
funksjonalitet i DIPS Arena. Diakonhjemmet Sykehus har nå som første sykehus tatt i bruk DIPS 
Arena for alle funksjonsområder. Helse Vest og Helse Nord har pågående prosjekter for å 
gjennomføre overgangen fra DIPS Classic til DIPS Arena i sine regioner.  
 
En overgang fra DIPS Classic til DIPS Arena er i tråd med oppdatert Nasjonal e-helsestrategi 
2017-2022 og plan for e-helse 2019-2022 (Direktoratet for e-helse, oppdatert versjon 2019) 
hvor det er forutsatt en videreutvikling av eksisterende elektroniske journalløsninger i Helse 
Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst. Denne saken legges frem for å behandle hvordan overgangen 
fra DIPS Classic til DIPS Arena skal startes i Helse Sør-Øst. 



 

 Side 9 av 14 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret godkjenner gjennomføring av prosjektet Regional EPJ modernisering innenfor en 

kostnadsramme for 2019 på 44 millioner kroner. Denne delen av prosjektet omfatter 
fastlegging av innholdet i den regionale løsningen for psykisk helsevern og rusbehandling. 
Disse aktivitetene inngår som en del av det definerte innholdet i prosjektets fase 1.  
 

2. Styret ber om at prosjektet legges frem for ny behandling før det videreføres ut over 
aktivitetene beskrevet i vedtakspunkt 1. 

 
3. Styret konstaterer at kostnadsrammen for å gjennomføre hele fase 1 av prosjektet er på 166 

millioner kroner (P85).  
 
 
 

055-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 

 
 
Det ble innledningsvis vist til protokoll datert 18. juni 2019 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst 
RHF og de konserntillitsvalgte. 
 
Oppsummering 
Formålet med økonomisk langtidsplan er å legge til rette for effektiv ressursutnyttelse i 
foretaksgruppen. Foretaksgruppens økonomiske langtidsplan skal gi en samlet fremstilling av 
foretaksgruppens økonomiske bæreevne for investeringer. Som en del av dette skal planen vise 
forventet utvikling i pasientbehandling og medisinskfaglige prioriteringer, samt forventet 
utvikling i ressursbruk og økonomisk resultat. For de driftsrelaterte delene av planen er 
hovedvekten lagt på årene 2020-2023, for investeringsdelen går planen lenger fram. 
 
I styresak 016-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 - planforutsetninger, la styret premisser 
for helseforetakenes arbeid med sine innspill til den regionale økonomiske langtidsplanen.  
 
Saksfremstillingen er utarbeidet på grunnlag av helseforetakenes innspill til økonomiske 
langtidsplaner. Alle helseforetakene har styrebehandlet sine økonomiske langtidsplaner basert 
på inntektsforutsetninger og øvrige krav og føringer gitt av styret i styresak 016-2019. 
 
I sakens vedlegg plandokument utdypes enkelte av de forholdene som er omtalt i 
saksfremstillingen, og det redegjøres blant annet nærmere for innspillene fra hvert enkelt 
helseforetak.  
 
Kommentarer i møtet 
Styret viste til at det fortsatt må arbeides med å utvikle nye måter å tilby helsetjenester på, som 
for eksempel helgepoliklinikk. Dette gjelder også for psykisk helsevern. Videre ble det pekt på at 
den generelle samfunnsutviklingen sannsynligvis vil innebære et økende behov innenfor psykisk 
helsevern, spesielt i storbyer. 
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Styret var opptatt av at bemanningsplanleggingen i større grad må ta hensyn til 
sesongvariasjonene. Styret pekte også på at det i de langsiktige beregningene legges opp til en 
nedgang i bemanningen, mens faktiske tall viser en økning. 
 
Styret etterlyste et bedre grunnlag for å få frem en mer realistisk prognose for inntektene. Her 
må det være dialog med eier.  
 
Dersom den videre dialogen med de to private ideelle sykehusene og Oslo universitetssykehus 
HF om innføringen av inntektsfordelingsmodellen internt i Oslo tilsier det, ber styret om å bli 
holdt orientert. 
 
 
Styremedlemmene Grimsgaard og Sølvberg fremmet følgende forslag til vedtak: 
I planforslaget legges det opp til et høyt investeringsnivå basert på vesentlig driftseffektivisering 
opp til 13 % i Sykehuset Innlandet. Det årlige investeringsnivået i perioden 2022-28 ligger på 
omlag 10 milliarder. Dette nivået er langt over det som har vært samlet investeringsnivå nasjonalt 
tidligere. Den forutsatte produktivitetsveksten vil være beheftet med høy risiko. I vedtaket er det 
også lagt opp til at inntektsmodellen skal innføres i Oslo, med bakgrunn i et utredningsarbeid som 
regionen har gjennomført.  
 
Forslag 
1. Administrasjonen bes komme tilbake med et justert framlegg hvor investeringsnivået tilpasses 

lavere og mer realistisk grad av driftseffektivisering  
2. Administrasjonen bes om å fremme egen sak om innføring av inntektsmodellen i Oslo 
 
 
Votering: 
Forslaget fikk 2 stemmer og ble dermed ikke vedtatt 
 
 
Styrets  
 

V E D T A K 
 
1. Styret forutsetter at helseforetakene i planperioden planlegger og utvikler sin virksomhet i 

tråd med Regional utviklingsplan 2035 og at det arbeides målrettet med tiltak innenfor de 
fem prioriterte satsningsområdene 

• Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring 
• Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 
• Redusere uønsket variasjon 
• Mer tid til pasientrettet arbeid 
• Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste. 

 
2. Helseforetakenes arbeid med kvalitet og tilgjengelighet i pasientbehandlingen skal gis høy 

prioritet gjennom hele økonomiplanperioden slik at kravene fra eier i de årlige 
oppdragsdokumentene blir ivaretatt på en god måte. 
 

3. Administrerende direktør skal påse at helseforetakenes aktivitetsbudsjetter inn mot 2020 og 
senere år oppfyller prioriteringsregelen hvor kravet er høyere vekst innen psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling hver for seg enn innen somatikk. 
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4. Helseforetakene skal arbeide videre med analyser av bemanningsbehov og nødvendig 

kompetansetilpasning for å bedre ressursutnyttelsen og gi et best mulig tilbud til pasientene. 
 
5. Styret konstaterer at det i økonomisk langtidsplan er tatt høyde for fullføring av store 

byggeprosjekter i gjennomføringsfase og videreføring av satsing på regionale IKT-prosjekter. 
Styret understreker at oppstart av planleggingsaktiviteter og investeringsprosjekter skal 
fremmes for styret som egne beslutningssaker i henhold til etablert fullmaktsstruktur. 

 
6. For å opprettholde økonomisk bæreevne og redusere risiko skal det utredes trinnvis 

utbygging ved alle store byggeprosjekter.   
 
7. Helseforetakene må arbeide videre med realistiske og konkrete risikoreduserende tiltak som 

anses nødvendig for å oppnå tilstrekkelig resultatutvikling slik at investeringsplanene kan 
realiseres som forutsatt. Dette innebærer effektivisering i forkant og gevinstrealisering i 
etterkant av en investering, samt at helseforetakene etablerer 
organisasjonsutviklingsprosjekter i tilknytning til investeringsprosjektene. 

 
8. Regional inntektsmodell for tjenesteområdet somatikk innføres i Oslo sykehusområde fra 

2020. Som en konsekvens innføres det også et gjestepasientoppgjør for somatiske tjenester 
internt i sykehusområdet, der prisen avhenger av hvor stort volum innenfor den enkelte 
DRG som behandles på et annet helseforetak/sykehus. Et volum under 50 % gir en pris 
tilsvarende 80 prosent av ISF-pris, mens et volum over 50 % gir en pris tilsvarende 100 
prosent av ISF-pris. Det brukes historiske data for å predikere pasientmobilitet påfølgende 
år og det korrigeres for planlagte endringer i oppgave- og funksjonsfordeleringer i 
sykehusområdet. Den predikerte pasientmobiliteten og tilhørende oppgjør avregnes ikke for 
2020. 

 
9. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan 2020-2023 for Helse Sør-Øst med de 

presiseringer og forutsetninger som fremgår av vedtaket.  
 
 
Votering: 
Forslaget ble vedtatt mot 1stemme 
 
 
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Sølvberg og Kronkvist; 
Representantene Sølvberg og Kronkvist viser til drøftingsprotollen fra de konserntillitsvalgte på 
sak 55/19 Økonomisk langtidsplan 2020-2023. 
 
 
Stemmeforklaring fra styremedlem Grimsgaard 
Administrasjonens forslag til økonomisk langtidsplan legger opp til et særlig høyt investeringsnivå 
sammenlignet med tidligere nivå, basert på forventninger om at tiltak skal gi betydelige 
driftseffektiviseringer. Tiltakene er beheftet med høy risiko, og vil neppe la seg realisere fullt ut. Selv med 
mindre endringer i forutsetningene vil regionen nærme seg likviditetsgrensen. Dette medlemmet har derfor 
fremmet forslag om at det legges frem en plan med lavere investeringsnivå og lavere forventet 
driftseffektivisering. Det bør skisseres hvilke prosjekter som må nedprioriteres som følge av vedtaket om å gå 
i gang med utbyggingen på Gaustad og Aker. 
Det har vært gjennomført ulike justeringer av inntektene til sykehusene de siste årene. Gjennomgående har 
endringene svekket sykehusenes inntektsforutsetninger unntatt Oslo Universitetssykehus. I styresak 108-2018 
ble dette sykehusets årlige inntektsforutsetninger bedret med 100 millioner årlig. I framlegget til økonomisk 
langtidsplan vil forutsetningene styrkes med ytterligere 86 millioner. De samlede endringene i 
inntektsforutsetningene mellom sykehusene er betydelige, og burde være bedre fremstilt for styret i det  
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regionale helseforetaket i selvstendige saksfremlegg.  Oslo universitetssykehus har ikke klart å gjennomføre 
en produktivitetsvekst som øvrige sykehus etter fusjonen, og bedrede driftsresultater skyldes i hovedsak at 
regionen har gjort endringer som har styrket inntektsforutsetningene. Dette belaster økonomien i de øvrige 
sykehusene i regionen. Disse enhetene er allerede blant landets mest effektive, og driften er gjennomgående 
meget krevende.  
 
 
 

056-2019 Nye styringsbudskap i protokoll fra foretaksmøte 11. juni 2019 

 
Oppsummering 
Helse- og omsorgsdepartementet gjennomførte 11. juni 2019 foretaksmøte for Helse Sør-Øst 
RHF. Denne saken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å gjøre styret kjent med nye 
oppdrag fra eier og hvordan administrerende direktør følger opp disse. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets protokoll fra foretaksmøte for Helse Sør-Øst 

RHF 11. juni 2019 til etterretning. 
 

2. Styringsbudskapene følges opp av Helse Sør-Øst RHF og ved å integreres i tilleggsdokument 
for oppdrag og bestilling 2019 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse 
Sør-Øst. 

 
 
 

057-2019 Årsplan styresaker 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Årsplan styresaker tas til orientering. 
 
 
 

058-2019 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

 
I tillegg til den skriftlige orienteringen som var utsendt, ble det orientert muntlig i møtet om 
hjemtransport av pasienter på natten, jf medieoppslag siste uke. 
 
Kommentarer i møtet 
Til punktet om «Forskning og innovasjon til pasientens beste» - Nasjonal rapport fra 
spesialisthelsetjenesten 2018 uttrykte styret tilfredshet med den fremlagte rapporten og ba om at 
omfanget av kliniske studier ble presentert i senere rapporter. 
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Til den muntlige orientering om hjemtransport av pasienter ba styret om at administrerende 
direktør kom tilbake til dette på egnet måte.  
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
 
 
 
Andre orienteringer 

1. Styreleder orienterer 
2. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 28. mai 2019 
3. Protokoll fra foretaksmøter i helseforetakene i Helse Sør-Øst 20. mai 2019 
4. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 23. april 2019 
5. E-post fra Poul Wisborg 
6. Uttalelse fra anestesilegene ved OUS, Ullevål 
7. Uttalelse fra anestesisykepleierne ved OUS, Ullevål 
8. Uttalelse fra legene ved akuttmedisinsk avdeling ved OUS, Ullevål 
9. E-post fra overlege anestesi Erik Høiskar, klinikktillitsvalgt OF/DNLF, Akuttklinikken 
10. Protokoll datert 18. juni 2019 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de 

konserntillitsvalgte 
 
Temasak 

• Tilgang på kvalifisert personell 
v/direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø. (Saken ble utsatt) 

 
 
Møtet hevet kl 15:30  
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Hamar, 20. juni 2019 
 
 
 

   

Svein I. Gjedrem  Anne Cathrine Frøstrup  
styreleder  nestleder 
 
 
 
 

  

Kirsten Brubakk  Christian Grimsgaard 
 
 
 
 

  

Bushra Ishaq  Vibeke Limi 
 
 
 
 

  

Einar Lunde  Geir Nilsen 
 
 
 
 

  

Lasse Sølvberg  Sigrun E. Vågeng 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 
styresekretær 
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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Sykehuset Innlandet, Sanderud 

Dato: 22. august 2019 

Tidspunkt: Kl 09:30-16:00 

 

Følgende styremedlemmer møtte: 

    

Svein I. Gjedrem Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   

Kirsten Brubakk    

Christian Grimsgaard  Forfall Vara Irene Kronkvist 

Bushra Ishaq  Til kl 12:00  

Vibeke Limi    

Einar Lunde    

Geir Nilsen    

Lasse Sølvberg  

Sigrun E. Vågeng    

 

Fra brukerutvalget møtte: 

    

Knut Magne Ellingsen    vara for Rune Kløvtveit 

Nina Roland    

 

Fra administrasjonen deltok: 

 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

Eierdirektør Tore Robertsen 

Direktør medisin og helsefag Jan Frich, økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør teknologi 
og e-helse Rune Simensen, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø  og 
kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande  
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Saker som ble behandlet: 

 
 

059-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

060-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. juni 2019 

 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøte 20. juni 2019 ble godkjent.  
 
 
 

061-2019 Virksomhetsrapport per juli 2019 

 

Oppsummering 

Saken presenterer status for virksomheten per juli 2019.  
 
Det gjøres oppmerksom på at rapporteringen for juni og juli i noen grad må ses i 
sammenheng. I likhet med tidligere år ble avslutningen per juni delvis basert på avsetninger 
i henhold til erfaringstall på grunn av ferieavvikling, mens det per juli er en ordinær 
månedsavslutning. Saksframlegget omtaler derfor i hovedsak forhold per juli. 
 
Målekortet gir som tidligere en oversikt over status for hovedmålene siste periode (juli) og 
hittil i år. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret ber om at administrerende direktør følger opp den negative utviklingen for 
kvalitetsindikatorer for de private ideelle sykehusene i Oslo. Dette gjelder særlig ventetider ved 
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS. Styret mener også at det kan være hensiktsmessig å invitere 
styrene for de private ideelle sykehusene til møte med styret i Helse Sør-Øst RHF for å drøfte 
deres oppgaver i Oslo sykehusområde og deres oppgaveløsning. 
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Styret er urolig for utviklingen i Sykehuspartner HF. Dette gjelder særlig forholdet mellom 
ressursbruk og oppnådde resultater. 
 
For Oslo universitetssykehus HF merker styret seg at utviklingen innen pakkeforløp kreft ikke er 
i tråd med kravet og ber om at administrerende direktør følger opp dette særskilt i dialogen med 
helseforetaket. Det er ønskelig med en milepælsplan fra Oslo universitetssykehus HF for 
arbeidet med måloppnåelse innen pakkeforløp for kreft. Styret er også urolig for det 
økonomiske resultatet i Oslo universitetssykehus HF de senere månedene og ber om at det 
følges opp. 
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret tar virksomhetsrapport per juli 2019 til etterretning. 
 
 
 

062-2019 Tertialrapport 1. tertial 2019 for prosjekt nytt sykehus i Drammen 

 

Oppsummering 

Styresaken redegjør for status per 1. tertial 2019 for prosjekt nytt sykehus i Drammen, jfr. 
styresak 017-2019, hvor forprosjektrapport og start av gjennomføring ble godkjent.  
 
Saken omhandler en kort beskrivelse av status for prosjektet og en vurdering av 
risikoområder og eventuelle avvik.  
 
Tertialrapport 1. tertial 2019 for prosjekt nytt sykehus i Drammen er vedlegg til saken. 
Denne ble behandlet i prosjektstyret 22. mai 2019.  
 

Kommentarer i møtet 

Styret legger til grunn at det i alle store byggeprosjekter er utviklet en «kuttliste» dersom det 
blir kostnadsoverskridelser. Styret viser til at prosjekt Nytt sykehus i Drammen er et krevende 
prosjekt. Styret legger til grunn at kommunene bidrar som forutsatt til finansiering av 
infrastruktur. Denne forutsetningen er avgjørende for at det ikke skal gå ut over pasienttilbudet i 
Vestre Viken. 

 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar tertialrapport 1. tertial 2019 for prosjekt nytt sykehus i Drammen til orientering. 
 
 
  



 

 Side 4 av 9 

 

063-2019 Tertialrapport 1. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter  

 

Oppsummering 

Denne styresaken har som formål å redegjøre for status per 1. tertial 2019 for de regionale 
byggeprosjektene i Helse Sør-Øst.  
 
I saken inngår en kort beskrivelse av prosjektene og en vurdering av situasjonen med særlig 
oppmerksomhet på risikoområder og eventuelle avvik.  
 
Tertialrapport 1. tertial 2019 for prosjekt nytt sykehus i Drammen fremlegges styret i egen 
sak.  
 

Kommentarer i møtet 

Styret ber om at tertialrapport for prosjekt nytt sykehus i Drammen for ettertiden innarbeides i 
tertialrapport for regionale byggeprosjekter. 
 
Styret ble orientert om fremdriften for etableringen av regional sikkerhetsavdeling (RSA) på Ila. 
Styret drøftet også fremtidige strategier for beslutningsprosesser om lokalisering og tomtekjøp. 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar status per første tertial 2019 for regionale byggeprosjekter til orientering. 
 
 
 

064-2019 Status og rapportering første tertial 2019 for programmene STIM og 
ISOP, Sykehuspartner HF 

 

Oppsummering 

Saken omfatter programmet for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) 
og programmet for informasjonssikkerhet og personvern (ISOP) som gjennomføres i regi av 
Sykehuspartner HF. Det rapporteres på fremdrift, kvalitet, økonomi og risiko for hvert 
prosjekt i de to programmene.  
 
Programmene gjennomføres og styres av Sykehuspartner HF og virksomhetsrapport for 
STIM og ISOP per første tertial 2019 ble behandlet av styret i Sykehuspartner HF den 28. 
mai 2019 (sak 031-2019). 
 
Rapporten som er vedlagt styresaken er hentet fra Sykehuspartner HFs totale 
virksomhetsrapportering for første tertial 2019 til eget styre. Fra og med 2. tertial 2019 vil 
Sykehuspartner HF ha egen rapportering for STIM og ISOP og formatet på rapporten vil 
harmoniseres med Helse Sør-Øst RHF sin tertialrapportering for den regionale IKT-
prosjektporteføljen. 
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Kommentarer i møtet 

Styret legger til grunn at det er en god og strukturert eieroppfølging av Sykehuspartner HF 
og øvrige helseforetak i arbeidet med STIM-programmet. Styret er opptatt av at 
Sykehuspartner HF får bistand og støtte til nødvendig prioritering av prosjektene. Styret er 
videre opptatt av at Sykehuspartner HF henter inspirasjon og læring fra andre regioner og 
offentlig virksomhet som har vært gjennom tilsvarende prosesser. Styret understreker at 
Sykehuspartner HF skal ha ansvaret for IKT-infrastrukturen og at det skal skje i et godt 
samspill med leverandørmarkedet. Styret ber om at strategi for bruk av 
leverandørmarkedet fremmes for behandling i styret inneværende høst.  Styret slutter seg 
til administrerende direktørs ønske om endret rapportering for programmene STIM og 
ISOP.  
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar status per første tertial 2019 for programmene STIM og ISOP som gjennomføres i 
regi av Sykehuspartner HF til orientering. 
 
 
 

065-2019 Vestre Viken HF, nytt sykehus i Drammen – fullmakt til makeskifte 
av eiendom og pantsettelse for gjennomføring av oppgjør 

 

Oppsummering 

Helse Sør-Øst RHF har siden høsten 2015 ledet arbeidet med å avklare forutsetninger for å 
gjennomføre tomteerverv til nytt sykehus i Drammen på Brakerøya. Wikborg Rein 
Advokatfirma AS (WR) bistår i arbeidet.  
 
Denne saken redegjør for Vestre Viken HF sin anmodning til Helse Sør-Øst RHF om å få selge 
en del av eiendommen gnr. 113 bnr. 285 i Drammen kommune, som ledd i makeskifte med 
Bane Nor Eiendom AS. 
 
Makeskiftet innebærer i realiteten overdragelse av fast eiendom som Vestre Viken HF nå 
eier, og i den forbindelse også behov for å tinglyse en sikringsobligasjon som formelt sett 
innebærer en pantsettelse av samme eiendom. Styret i Vestre Viken HF har derfor bedt om 
foretaksmøtets samtykke til pantsettelse og salg av fast eiendom tilhørende Vestre 
Viken HF, jf. helseforetaksloven § 31 første ledd.  
 
Før vedtak kan fattes av foretaksmøtet i Vestre Viken HF, skal saken forelegges Helse- og 
omsorgsdepartementet etter anmodning fra styret i Helse Sør-Øst RHF, jf. 
helseforetaksloven § 31 andre ledd.   
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Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Vestre Viken HF sin anmodning om samtykke til salg 

av del av eiendommen gnr. 113 bnr. 285 i Drammen kommune til foretaksmøtet i Helse Sør-
Øst RHF for behandling. Salget er ledd i makeskifte av eiendom med Bane Nor Eiendom AS. 
 

2. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Vestre Viken HF sin anmodning om samtykke til å 
godkjenne pantsettelse av eiendommen gnr. 113 bnr. 285 i Drammen kommune til 
foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF for behandling. Eiendommen er tilhørende Vestre Viken 
HF og skal pantsettes til fordel for oppgjørsansvarlig Wikborg Rein Advokatfirma AS med 
beløp stort kroner 60 millioner kroner som ledd i oppgjøret med Bane Nor Eiendom AS. 

 
 
 

066-2019 Strategi og plan for økt bruk av private ideelle institusjoner 

 

Oppsummering 

I foretaksmøtet 15. januar 2019 fikk de regionale helseforetakene i oppdrag å øke bruken av 
private ideelle tjenesteleverandører. Videre ble de regionale helseforetakene bedt om å 
vedta en strategi og plan for gjennomføring av kravet innen 15. august 2019.  
 
Denne saken omhandler strategi og plan for økt bruk av private ideelle institusjoner. Videre 
redegjøres det i saken for den uklare rettstilstanden innen området og den ulike 
markedssituasjon innen de enkelte tjenesteområdene. Strategi og plan for økt bruk av 
private ideelle institusjoner følger som vedlegg til saken.  
 

Kommentarer i møtet 

Styret understreket at det ved inngåelse av avtaler med private leverandører skal stilles vilkår 
om ordnede lønns- og arbeidsforhold for ansatte. Den fremlagte strategien omfatter ikke 
hvordan forvaltningen og oppfølgingen av avtaler skal skje. Styret understreker også at avtaler 
som skal inngås med private ideelle leverandører må være i samsvar med gjeldende juridiske 
rammeverk. Det forutsettes at det er god dialog med private aktører når disse planlegger 
etablering av nye behandlingstilbud og/eller økt kapasitet i regionen. 
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
1. Styret godkjenner strategi og plan for økt bruk av private ideelle institusjoner med de 

tillegg som kom frem i møtet. 
 

2. På bakgrunn av den uklare rettstilstanden og ulik markedssituasjon innen de enkelte 
tjenesteområdene ber styret om at håndteringen av private ideelle institusjoner 
vurderes konkret i den enkelte anskaffelse. 
 

3. Styret skal holdes orientert om utviklingen.   
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Stemmeforklaring fra styremedlemmene Brubakk, Kronkvist og Sølvberg: 
Representantene er enige i at det utredes muligheter for å reservere private ideelle tilbydere til å oppfylle 
Helse Sør-Østs «sørge for-ansvar», dersom vi ikke har tilbudet selv eller har behov for flere plasser. 
Representantene mener at private tilbydere skal være ett supplement til det offentlige tilbudet og at det 
skal bygges opp offentlige tilbud i spesialisthelsetjenesten. 

 
 
 

067-2019 Tilleggsdokument til oppdragsdokumentet 2019 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet 

 

Oppsummering 

Helse Sør-Øst RHF mottok 21. juni 2019 Oppdragsdokument 2019 - tilleggsdokument etter 
Stortingets behandling av Prop. 114 S (2018-2019) fra Helse- og omsorgsdepartementet. I 
tilleggsdokumentet vises det til oppdragsdokument 2019 til de regionale helseforetakene av 
16. januar 2019. Videre tas det forbehold om Stortingets behandling 21. juni 2019 av Prop. 
114 S (2018-2019), jf. Innst. 391 S (2018-2019), ved utsendelse av tilleggsdokument til 
oppdragsdokumentet 2019. 
 
Denne saken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å gjøre styret kjent med nye 
oppdrag fra eier og hvordan administrerende direktør følger opp disse. 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
1. Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets Oppdragsdokument 2019 - tilleggsdokument 

etter Stortingets behandling av Prop. 114 S (2018-2019) til etterretning. 
 

2. Styringsbudskapene følges opp av Helse Sør-Øst RHF og ved å integreres i 
tilleggsdokument for oppdrag og bestilling 2019 til helseforetakene og de private ideelle 
sykehusene i Helse Sør-Øst. 

 
 
 

068-2019 Årsplan styresaker 

 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Årsplan styresaker tas til orientering. 
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058-2019 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

 
Administrerende direktør orienterte muntlig om følgende: 

 Orientering om sak hvor Statens helsetilsyn har omgjort et vedtak fattet av 
Fylkesmannen. 

 Organtransplantasjon 
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
 
 
 

Andre orienteringer 

1. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 18. og 19. juni 2019 

2. Foreløpig protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 18. juni 2019 

3. Brev fra Østre Toten kommune 

4. Brev fra Søndre Land kommune 

 

Temasak 

 Presentasjon av Sykehuset Innlandet HF  
v/styreleder Anne Enger og administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, 
Sykehuset Innlandet HF 

 Tilgang på kvalifisert personell 
v/direktør personal og kompetanseutvikling, Svein Tore Valsø 

 
 
 
Møtet hevet kl 15:35  
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Sanderud, 22. august 2019 
 
 
 

   

Svein I. Gjedrem  Anne Cathrine Frøstrup  
styreleder  nestleder 
 
 
 
 

  

Kirsten Brubakk  Christian Grimsgaard 
 
 
 
 

  

Bushra Ishaq  Vibeke Limi 
 
 
 
 

  

Einar Lunde  Geir Nilsen 
 
 
 
 

  

Lasse Sølvberg  Sigrun E. Vågeng 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 

styresekretær 
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: 19. september 2019 

Tidspunkt: Kl 09:15-14:45 
 
Følgende styremedlemmer møtte: 
    
Svein I. Gjedrem Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder  Fra kl 09:55 
Kirsten Brubakk    
Christian Grimsgaard    
Bushra Ishaq    
Vibeke Limi  Forfall  
Einar Lunde    
Geir Nilsen    
Lasse Sølvberg  
Sigrun E. Vågeng  Forfall  

 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Astri Myhrvang   Vara for Rune Kløvtveit 
Nina Roland    

 
Fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Eierdirektør Tore Robertsen 
Direktør medisin og helsefag Jan Frich, konserndirektør Atle Brynestad, økonomidirektør 
Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, direktør personal og 
kompetanseutvikling Svein Tore Valsø, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og 
konsernrevisor Espen Anderssen 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

070-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

071-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. august 2019 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøte 22. august 2019 godkjennes. 
 
 
 

072-2019 Virksomhetsrapport per august 2019 

 
Oppsummering 
Saken presenterer status for virksomheten per august 2019.  
 
Enkelte tertialvise forhold vil bli presentert i egen rapport for 2. tertial 2019 i styremøte 17. 
oktober. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret viste til oppsummeringen i siste styremøte og var fornøyd med oppfølgingstiltakene for 
pakkeforløp kreft i Oslo universitetssykehus HF. Styret viste til at det fortsatt er jevnt god 
styring med økonomien. Styret viste også til at det er utfordringer med å nå målene innen 
ventetid, pakkeforløp kreft og avvisningsrater innen psykisk helsevern.  
 
For Sykehuspartner HF legger styret til grunn at det er god planlegging og prioritering i 
budsjettarbeidet. Når resultatkravet er satt, forutsetter styret at dette følges opp og at driften 
innrettes slik at kravet oppfylles. Styret er fornøyd med at det er god dialog med Sykehuspartner 
HF om prioriteringer, slik at omfang av aktiviteter blir på et akseptabelt nivå. 
 
Styret viste til tidligere kommentar om at det skal vurderes et eget møte med Lovsenberg 
Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus for å drøfte problemstillinger knyttet til 
ventetidsutvikling, inntektsmodell og tilføring av nye oppgaver. 
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Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar virksomhetsrapport per august 2019 til etterretning. 
 
 
 

073-2019 Revisjon av fullmaktsstruktur for byggeinvesteringer 

 
Oppsummering 
Det er behov for å gjennomføre endringer i fullmaktsstruktur for bygginvesteringer som følge av 
at det er vedtatt en revidert veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter med nye beslutnings-
punkter, jfr. styresak 088-2017 Revidert veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. Dagens 
fullmaktsstruktur for bygginvesteringer ble vedtatt i styresak 016-2012 og sist revidert i styresak 
029-2015 Behandling av utviklingsplaner i byggeprosjekter i Helse Sør-Øst.  
 
Revisjon av fullmaktsstruktur for bygginvesteringer må også sees i sammenheng med gjeldende 
finansstrategi for Helse Sør-Øst.  
 
I saken presenteres forslag til revidert fullmaktsstruktur for bygginvesteringer. 
 
Kommentarer i møtet 
Fremtidig prosjekteierskap til større byggeprosjekter vil styret drøfte i tilknytning til temaet om 
organisering av det regionale helseforetaket. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Helseforetakene i Helse Sør-Øst har beslutningsmyndighet og er prosjekteier for 

investeringer i bygg under 50 millioner kroner.  
 

2. Helseforetakene i Helse Sør-Øst har beslutningsmyndighet for beslutningspunktet B1 - 
oppstart av tidligfase (prosjektinnramming) dersom prosjektet er under 500 millioner 
kroner.  
 

3. Helse Sør-Øst RHF har beslutningsmyndighet for beslutningspunkt B1 – oppstart av tidligfase 
(prosjektinnramming) for prosjekter over 500 millioner kroner. Videre har Helse Sør-Øst RHF 
beslutningsmyndighet for beslutningspunkt B2 – godkjenne prosjektinnramming, 
beslutningspunkt B3A – godkjenne hovedprogram og hovedalternativ, beslutningspunkt B3 – 
godkjenne valg av konsept og beslutningspunkt B4 – godkjenne investering, for alle prosjekter 
over 50 millioner kroner.  
 

4. Helseforetakene i Helse Sør-Øst er prosjekteier for prosjekter inntil 500 millioner kroner. 
Helse Sør-Øst RHF kan overta som prosjekteier for prosjekter over 500 millioner kroner fra 
og med konseptfase. 
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5. Utredning av eventuell ny lokalisering gjennomføres i egen prosess. Det skal gjøres en 

separat vurdering av hvorvidt utredningen skal eies av Helse Sør-Øst RHF eller av 
helseforetaket.  

 
 
 

074-2019 Oslo universitetssykehus HF - avhending av eiendom på Dikemark 

 
Oppsummering 
Saken gjelder anmodning om samtykke til avhending av en eiendom, sentrumsområdet på 
Dikemark sykehus, 1385 Asker, gnr. 89, bnr. 275 i 0220 Asker kommune. 
 
Siden eiendommen vurderes å ha en verdi på mer enn 10 millioner kroner, må sak om 
avhending i henhold til helseforetakslovens § 31 forelegges foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 
før vedtak kan fattes i helseforetakets foretaksmøte. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret mener at den frigjorte likviditeten fra dette salget skal plasseres på konto i Helse Sør-Øst 
RHF og øremerkes fremtidige bygginvesteringer i Oslo universitetssykehus HF. Styret vektlegger 
at det ikke er tatt stilling til rollen helseforetaket eller det regionale helseforetaket skal ha i 
forbindelse med eiendomsutvikling. 
 
Styret forutsetter at det sikres handlefrihet i forhold til fremtidig plassering av regional 
sikkerhetsavdeling (RSA). 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Oslo universitetssykehus HFs anmodning om 

samtykke til salg av eiendom på Dikemark i Asker kommune til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst 
RHF for behandling. Salget omfatter sentrumsområdet på Dikemark sykehus, 1385 Asker, 
gnr. 89, bnr. 275 i 0220 Asker kommune. 
 

2. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen tilbys vertskommunen Asker å kjøpe 
eiendommen til markedspris. Dersom det ikke oppnås enighet, kan eiendommen legges ut 
for salg i det åpne markedet. 
 

3. Styret i Helse Sør-Øst RHF legger til grunn av det innhentes ny verditakst utført av ekstern 
og uavhengig verdivurderer før eiendommen legges ut for salg. Det skal utarbeides ny 
verditakst for eiendommen slik den står i dag og for ferdig regulert eiendom. Basert på dette 
skal det foretas en særskilt vurdering av om eiendommen skal selges før eller etter 
regulering.  
 

4. Frigjort likviditet skal plasseres på egen konto i Helse Sør-Øst RHF og øremerkes for 
fremtidige bygginvesteringer i Oslo universitetssykehus HF.  
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5. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende 

fullmaktsstruktur. 
 

6. Styret presiserer at Oslo universitetssykehus HF har ansvaret for at avhendingen 
gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 

 
 
 

075-2019 Sykehuset Innlandet HF – avhending av boliger i Hamar og Elverum 

 
Oppsummering 
Saken gjelder avhending av boligeiendommer i Sykehuset Innlandet HFs eiendomsportefølje. 
Boligeiendommene ligger i Hamar kommune og Elverum kommune. 
 
Sykehuset Innlandet HF er avhengig av å tilby boliger til korttids utleie/overgangsboliger til 
ansatte, vikarer og studenter. For å møte etterspørselen etter mindre boenheter ønsker 
Sykehuset Innlandet HF å benytte deler av frigjort likviditet til erverv av bedre egnede 
boenheter i Hamar. Prosessen medfører derfor både avhending og erverv av boliger. 
 
Siden eiendommene som tenkes avhendet vurderes å ha en samlet verdi på mer enn 10 
millioner kroner, må sak om avhending i henhold til helseforetakslovens § 31 forelegges 
foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF før vedtak kan fattes i helseforetakets foretaksmøte.  
 
Verdien for erverv av boliger anslås å være mindre enn 50 millioner kroner. Dette ligger således 
innenfor helseforetakets fullmakter. Siden ervervet inngår i totalbildet for eiendomsporteføljen, 
medtas det i saksutredningen. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Innlandet HFs anmodning om samtykke til 

salg av boligeiendommer i Hamar kommune og Elverum kommune til foretaksmøtet i Helse 
Sør-Øst RHF for behandling.  
 
Salget i Hamar kommune omfatter: 

 
Bo-

enhet Adresse Gnr./ 
bnr. H-nr. 

01 E.J. Berghs veg 19 A 1/3842 H 0401 
02 E.J. Berghs veg 19 A 1/3842 H 0303 
01 E.J. Berghs veg 12 F 1/3821 H 0201 
01 E.J. Berghs veg 12 B 1/3821 H 0101 
01 E.J. Berghs veg 12 E 1/3821 H 0301 
01 Kr. Bakkens veg 23 B 1/4225 H 0303 
01 Nordahl Griegs gt. 58 A 1/3539 H 0303 
01 Røreks gt. 18 A 1/3203  
02 Røreks gt. 18 B 1/3204  
01 Røreks gt. 24 A 1/3209  
02 Røreks gt. 24 B 1/3210  
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Salget i Elverum kommune omfatter: 

 
Bo-

enhet Adresse Gnr./ 
bnr. H-nr. 

    
01 Amalie Skrams veg 60 28/757  
01 Jutulbakken 1 30/332 H 0101 
02 Jutulbakken 1 30/332 H 0201 
01 Jutulbakken 3 30/332 H 0101 
02 Jutulbakken 3 30/332 H 0201 
01 Jutulbakken 5 30/330 H 0101 
02 Jutulbakken 5 30/330 H 0201 
01 Grottavegen 10 A 31/1/0/73 H 0301 

 
2. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen, og som vedtatt i Sykehuset Innlandet HFs 

styresak 014-2019, tilbys vertskommunene Hamar og Elverum å kjøpe eiendommene til 
markedspris. Dersom det ikke oppnås enighet, kan eiendommene legges ut for salg i det 
åpne markedet. 

 
3. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler 

eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendige for 
klinisk drift. 
 

4. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende 
fullmaktsstruktur. 
 

5. Som et ledd i omstruktureringen av boligtilbudet i Sykehuset Innlandet HF, kan frigjort 
likviditet anvendes til erverv av bedre tilpassede boenheter innenfor Sykehuset Innlandet 
HFs investeringsfullmakt. 

 
6. Styret presiserer at Sykehuset Innlandet HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres 

korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 
 
 
 

076-2019 Halvårsrapport 2019 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 

 
Oppsummering 
Hensikten med halvårsrapporten er å informere styret i Helse Sør-Øst RHF om resultatene fra 
gjennomførte revisjoner og status for konsernrevisjonens arbeid i 2019 sett opp mot 
styregodkjent revisjonsplan. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar halvårsrapport fra konsernrevisjon til orientering. 
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077-2019 Oppnevning av medlemmer i styrene i helseforetak 

 
Oppsummering 
Valgkomiteens innstilling ble lagt frem i møtet. 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styrene for helseforetakene i 

Helse Sør-Øst med funksjonstid fra oppnevning i foretaksmøte 2019 til ny oppnevning i 
foretaksmøte februar 2020: 

Styret i Oslo universitetssykehus HF 
Styremedlem Nina Tangnæs Grønvold 

Styret i Sunnaas sykehus HF 
Styremedlem Ellen Henriette Pettersen 

 
2. Oppnevningen bekreftes i foretaksmøte. 
 
 
 

078-2019 Årsplan styresaker 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Årsplan styresaker tas til orientering. 
 
 
 

079-2019 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

 
I tillegg til den skriftlige orienteringen ble det i møtet orientert om: 

• Møte 18. september 2019 i Helse- og omsorgsdepartementet med tema oppfølging av 
selvmordsforebyggende arbeid. 

• Forhold omkring bruk av ny metode for operasjon av endetarmskreft og oppfølging av 
dette i aktuelle helseforetak. 
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Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
 
 
 
Andre orienteringer 

1. Styreleder orienterer 
 
Temasaker 

• Fellesmøte med Brukerutvalget  

• Informasjonssikkerhet og personvern  
v/konserndirektør Atle Brynestad og informasjonssikkerhetsleder Øyvind Grinde,  
Helse Sør-Øst RHF 

 
 
 
 
Møtet hevet kl 14:45  
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Hamar, 19. september 2019 
 
 
 

   

Svein I. Gjedrem  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  nestleder 
 
 
 
 

  

Kirsten Brubakk  Christian Grimsgaard 
 
 
 
 

  

Bushra Ishaq  Vibeke Limi 
 
 
 
 

  

Einar Lunde  Geir Nilsen 
 
 
 
 

  

Lasse Sølvberg  Sigrun E. Vågeng 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 
styresekretær 
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