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Redegjørelse for oppfølging av styresak 013-2008 Orientering om
Helse Sør-Øst RHFs håndtering av investeringsprosjekt ved
Rikshospitalet HF

Underlag for muntlig redegjørelse i styremøtet:
Jeg vil nå redegjøre for hvordan Helse Sør-Øst RHF har fulgt opp saken om sykehotellet på
Montebello siden styret fikk orientering om dette i ekstraordinært styremøte 22. februar.
I samsvar med den orienteringen som ble gitt til styret sist, har administrerende direktør i brev
av 27. februar gitt en redegjørelse til Helse- og omsorgsdepartementet om saken. Brevet til
departementet deles nå ut til styrets medlemmer og sendes på mail til de som ikke er til stede i
møtet.
<Hovedpunkter i brevet gjengis kort>
Jeg har også i brev av 21. februar til Rikshospitalet bedt om noen supplerende opplysninger
fra foretaket. Rikshospitalet er gitt svarfrist på dette til utgangen av februar. Brevet fra
Rikshospitalet og styret ved Rikshospitalets behandling av saken i går, vil være grunnlaget for
å gi Helse- og omsorgsdepartementet supplerende informasjon, slik det var bedt om i
departementets brev av 21/2. Dette vil bli oversendt departementet rett over helga.
Til spørsmålet om Helse Sør-Østs videre behandling av søknaden fra Rikshospitalet HF om
godkjenning av dette investeringsprosjektet vil jeg si følgende;
Styret vil allerede i møtet 10. mars får en orientering om hvordan jeg vil arbeide videre med å
fremlegge en sak for styret om prioritering av investeringsprosjekter i Helse Sør-Øst. Jeg
minner om at det foreligger ønske om investeringer som samlet beløper seg til 19 milliarder
kroner. Jeg tar sikte på at vi raskt skal kunne avklare hvordan sykehotell-prosjektet ved
Rikshospitalet skal prioriteres sett i forhold til alle de øvrige innmeldte investeringsbehov.
Dette er imidlertid ikke et diskusjonstema i dagens møte, men styret vil kunne drøfte dette
nærmere basert på den orienteringen jeg vil gi i styremøte 10. mars.
Jeg vil foreslå at vi protokollerer følgende i denne saken:
Styret tar administrerende direktørs redegjørelse om Helse Sør-Øst RHFs håndtering av
investeringsprosjektet ved Rikshospitalet til orientering.

