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Sak 68/19 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 17.10.2019 
 
Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøte 17.10.2019. Foreløpig protokoll legges frem for styret 
til orientering. 
 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Vestre Viken HF, Drammen 

Dato: 17. oktober 2019 

Tidspunkt: Kl 09:15-15:30 

 

Følgende styremedlemmer møtte: 

    

Svein I. Gjedrem Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   

Kirsten Brubakk    

Christian Grimsgaard    

Bushra Ishaq    

Vibeke Limi    

Einar Lunde    

Geir Nilsen    

Lasse Sølvberg  

Sigrun E. Vågeng    

 

Fra brukerutvalget møtte: 

    

Rune Kløvtveit    

Nina Roland    

 

Fra administrasjonen deltok: 

 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

Eierdirektør Tore Robertsen 

Viseadministrerende direktør Jan Frich, konserndirektør Atle Brynestad, økonomidirektør 
Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, direktør personal og 
kompetanseutvikling Svein Tore Valsø og konsernrevisor Espen Anderssen 
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Saker som ble behandlet: 

 
 

080-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

081-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. september 2019 

 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøte 19. september 2019 godkjennes. 
 
 
 

082-2019 Virksomhetsrapport for andre tertial 2019 

 

Oppsummering 

Virksomhetsrapporten per andre tertial 2019 omhandler status for styringsmålene 2019 for 
drift. I tillegg inneholder rapporten risikovurdering med tilhørende tiltaksliste. Videre er 
temaene «Oppfølging av regional utviklingsplan Helse Sør-Øst» og «ForBedring – undersøkelse 
for kartlegging av arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og HMS» omtalt i eget kapittel. Vedlagt 
tertialrapporten følger en tabell med vurdering av status for oppfølging av oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet per første halvår 2019. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret var fornøyd med formen på den fremlagte tertialrapporten. Ved senere risikovurderinger 
ber styret om at det vurderes ytterligere tiltak der restrisiko er høy. Et samlet styre tar 
protokolltilførselen til de ansattevalgte til orientering og viser i den forbindelse til styrets 
innspill til statsbudsjett 2020 (jf styresak 103-2018) hvor tilsvarende synspunkter blir 
kommentert. 
 
Styret var fornøyd med fremstillingen av risikovurderingen. Styret viste til at måloppnåelsen for 
ventetid og pakkeforløp kreft fortsatt er utfordrende. Videre konstaterte styret at den 
økonomiske utviklingen er positiv, men gjentar bekymringen for utviklingen i Oslo 
universitetssykehus HF. 
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I forbindelse med at styret får fremlagt evalueringen av nytt østfoldsykehus er det ønskelig at 
metoden for beregning av kapasitetsbehov i sykehuset evalueres. 
 
Administrerende direktør viste til vedlegg 3 - halvårsrapport 2019 i Helse Sør-Øst RHF med 
vurdering av status for oppfølging av oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og 
styringskrav om andel enheter med «modent sikkerhetsklima». Her skal vurderingen markeres 
med gul, da det ikke er mulig å vurdere området pga. endret målemetode.  
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret ber administrerende direktør komme tilbake med vurdering av ytterligere tiltak der 
restrisiko er høy. Styret tar for øvrig virksomhetsrapport for andre tertial 2019 til etterretning. 
 
 
 
 
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubakk, Sølvberg og Grimsgaard: 
Ansattevalgte er bekymret for om RHF’et er tildelt tilstrekkelig økonomiske rammer for å nå de politiske 
målsetningene. 
Til tross for stort fokus og omfattende tiltak for å nå kravene, rapporterer ansatte at det er svært krevende å 
gjennomføre ytterligere produktivitetsforbedring innenfor dagens organisering og rammebetingelser. Det 
anmerkes også at digitaliseringen av sektoren har ført til betydelig merarbeid og opplæringsbehov som ikke 
hensyntas i tilstrekkelig grad ved implementering og derfor medfører merbelastning på de ansatte. 
Det er behov for reorganisering og modernisering av sektoren som krever midler til investering og omstilling 
om det skal være mulig å innfri alle krav til effektivisering og kvalitetsforbedring. Hvis ikke står sektoren i 
fare for ikke å kunne rekruttere og beholde engasjerte og motiverte ansatte som er en forutsetning for å 
lykkes.  

 
 

083-2019 Status og rapportering regional IKT-prosjektportefølje per andre 
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 løsninger etter at disse 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. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret var fornøyd med formen på den fremlagte tertialrapporten. Styret ønsker at det i senere 
rapporter også omtales hvordan nye IKT-systemer virker der de tas i bruk. For regional kurve- 
og medikasjonsløsning ønsker styret mer informasjon om løsningen og hva som gjøres av 
forbedringstiltak både overfor leverandør og brukere. 
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Styrets enstemmige 

 

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

084-2019 Status og rapportering andre tertial 2019 for programmene STIM 
og ISOP, Sykehuspartner HF 

 

Oppsummering 

Saken omfatter status per 31. august 2019 for 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. Formatet på rapporteringen er 
endret fra sist rapportering.  
 
Programmene gjennomføres og styres av Sykehuspartner HF og virksomhetsrapport for STIM og 
ISOP per andre tertial 2019 ble behandlet av styret i Sykehuspartner HF den 24. september 
2019 (sak 058-2019). 
 

Kommentarer i møtet 

Styret var fornøyd med formen på tertialrapporten. Styret ba om å bli orientert om det oppsto 
samarbeidsproblemer mellom Sykehuspartner HF og helseforetakene. For de enkelte 
prosjektene ønsker styret at det også angis en sluttdato. Styret er opptatt av fremdrift i 
prosjektene og at det må gjøres prioritering mellom prosjektene. I de tilfeller hvor 
fremdriftsplaner ikke holdes, er det viktig at det utarbeides reviderte fremdriftsplaner. 
 

Styrets enstemmige 

 

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

085-2019 Tertialrapport 2. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter 

 

Oppsummering 

Styresaken har som formål å redegjøre for status per 2. 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. 
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Kommentarer i møtet 

Styret er bekymret for fremdriften i «prosjekt regional sikkerhetsavdeling» ved Oslo 
universitetssykehus HF. Styret viste til at «prosjekt samling av sykehusbasert psykisk 
helsevern» ved Akershus universitetssykehus HF vil måtte bygge på styrets vedtak i sak om 
videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF på Aker og Gaustad og tidspunkt for overføring 
av spesialisthelsetjenesteansvaret for psykisk helsevern og rusbehandling (jf styresak 050-
2019). Dette vil behandles som del av konseptfaseutredningen som pågår og som vil fremlegges 
styret på ordinær måte. 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar status per andre tertial 2019 for regionale byggeprosjekter til orientering. 
 
Protolltilførsel fra styremedlemmene Brubakk, Sølvberg og Grimsgaard: 
I sak 85-2019 gis det en fremstilling av vesentlige endringer i prosjektet «Sykehusbasert psykisk helsevern» 
ved Akershus universitetssykehus. Ansattevalgte Brubakk, Grimsgaard og Sølvberg vil anmerke at det er reist 
bekymring fra Akershus universitetssykehus for at endringen innebærer en betydelig risiko når det gjelder å 
sikre tilstrekkelig kapasitet i perioden mellom ferdigstillelse av nytt bygg i 2024 og redusert kapasitetsbehov 
i 2031 som følge av overføring av bydelene i Groruddalen til Oslo sykehusområde. Sykehuset har gjort 
bærekraftanalyser som viser bedre bærekraft ved en annen dimensjonering enn den som legges til grunn i 
saksfremstillingen.  
I sak 54/2018 overtok Helse Sør-Østeierskapet til prosjektet fra og med konseptfasen. Det er nå foreslått 
større endringer i planforutsetningene og løsningsforslag, og det bes om at saken forelegges styret.  

 
 

086-2019 Sykehuset Østfold HF - samlokalisering av distriktsbaserte tjenester 
innen psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 
somatikk i indre Østfold 

 

Oppsummering 

Sykehuset Østfold HF har søkt Helse Sør-Øst RHF om fullmakt til å inngå leieavtale med Askim 
Rådhus AS om arealer i Helsehuset i Askim kommune. Planen er at virksomhet innen psykisk 
helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og somatikk, som i dag er lokalisert flere steder 
i indre Østfold, skal samlokaliseres. Det totale arealet til virksomhetene vil gjennom en slik 
samlokalisering reduseres.  
 
Leieavtalen krever godkjenning fra styret i Helse Sør-Øst RHF, jamfør gjeldende finansstrategi 
(styresak 033-2019). 
 
Saken orienterer videre om at det skal selges eiendommer dersom leieavtalen inngås. Salg av 
eiendommer vil fremmes styret som egen sak. 
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret gir Sykehuset Østfold HF fullmakt til å inngå avtale om leie av lokaler med Askim Rådhus 
AS i Helsehuset i Askim, basert på gjeldende utkast til leieavtale og skissert fremdriftsplan. 
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087-2019 Prosjekt regional telekomplattform, finansieringsfullmakt til 
Sykehuspartner HF 

 

Oppsummering 

Sykehuspartner HF fikk i foretaksmøte 14. juni 2018 oppdrag om å etablere et nytt program, 
for standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur. Regional 
telekomplattform er et av prosjektene i programmet for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering (STIM). Målet med prosjektet regional telekomplattform er å 
erstatte dagens telekomplattform med en sentralisert, moderne og regional løsning.  
 
Sykehuspartner HF søker om investeringsfullmakt for å kunne gjennomføre fase 1 av 
prosjektet regional telekomplattform Omfanget for denne fasen dekker innføring av ny 
telekomløsning for Oslo universitetssykehus HF ved Ullevål og Radiumhospitalet.  
 
Investeringssøknaden som legges frem i denne saken er innenfor administrerende direktørs 
fullmakt, men er starten på en større omlegging med et totalomfang som krever 
styrebehandling. 
 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
1. Styret godkjenner gjennomføring av fase 1 av prosjektet regional telekomplattform i 

Sykehuspartner HF innenfor en kostnadsramme på 77,5 millioner kroner (P85; 2019-
kroner). Fase 1 av prosjektet omfatter innføring av sentralisert regional IP-basert 
telekomløsning for Oslo universitetssykehus HF ved Ullevål og Radiumhospitalet.  

 
2. Styret ber om at prosjektet legges fram for ny behandling før det videreføres ut over 

aktivitetene beskrevet i vedtakspunkt 1. 
 
 
 

088-2019 Administrerende direktørs arbeidsavtale – lønnsregulering 2019 

 
Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, andre ledd nr 1. 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Administrerende direktørs lønn per 1. januar 2019 reguleres med 3,3 % som gir en ny årslønn 
på kr 2 360 000,- 
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089-2019 Årsplan styremøter 

 

Styrets enstemmige 

 

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

090-2019 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

 
Administrerende direktør orienterte i møtet om en tilleggssak angående forsinkelse i en 
pågående anskaffelse av radiologitjenester og behovet for å forlenge nåværende avtaler.  
 

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 brukerutvalget 17. og 18. september 2019 
3. Foreløpig protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 17. september 2019 
4. Brev fra Virke om strategi og plan for økt bruk av ideelle institusjoner 

 

 

Temasaker 

 Styrets besøk til Vestre Viken HF  

 Presentasjon av Vestre Viken HF v/styreleder Torbjørn Almlid og 
administrerende direktør Lisbeth Sommervoll, Vestre Viken HF 

 Bygging av nytt sykehus i Drammen v/prosjektdirektør Sykehusbygg HF  
Dag Bøhler 

 Mottaksprosjektet i Vestre Viken v/prosjektdirektør Vestre Viken HF Rune 
Abrahamsen 

 Målretting av regionale forskningsmidler  
v/viseadministrerende direktør Jan Frich, Helse Sør-Øst RHF 

 
 
 
Møtet hevet kl 15:30  
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Drammen, 17. oktober 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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