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Vedlegg sak 109-2018 
Status og oppfølging av styrevedtak til og med oktober 2018 
 
Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 

030-2016 OPPFØLGING AV 
STRÅLETERAPIKAPASITETEN I 
HELSE SØR-ØST – ETABLERING 
AV NYE STRÅLETERAPI-
ENHETER I SYKEHUS-
OMRÅDER SOM IKKE HAR 
EGET STRÅLEBEHANDLINGS-
TILBUD I DAG 

1. Likeverdig behandlingstilbud til pasientene er hovedkriterium for all 
regional planlegging av nye spesialisthelsetjenestetilbud i Helse Sør-Øst.  

2. Styret legger til grunn følgende prioriterte rekkefølge for fremtidig 
utbygging av nye stråleenheter i Helse Sør-Øst: 

a) Sykehusområdet Vestfold-Telemark 
b) Akershus sykehusområde 
c) Vestre Viken sykehusområde 
d) Østfold sykehusområde 

3. Basert på en helhetlig vurdering lokaliseres ny stråleenhet i 
Sykehusområdet Vestfold-Telemark til Sykehuset Telemark HF, Skien. 

4. Investeringsprosjekter som følge av denne utbyggingsplanen behandles 
som del av økonomisk langtidsplan. 

Under oppfølging HG/JF 

035-2016 REGIONAL ELEKTRONISK 
PASIENTJOURNALLØSNING 
(EPJ) 

1. Styret godkjenner gjennomføring av prosjektet Regional EPJ 
Standardisering innenfor en kostnadsramme på 363,2 millioner kroner. 

2. Styret godkjenner gjennomføring av forprosjekt Regional EPJ 
Konsolidering innenfor en kostnadsramme på 66,7 millioner kroner. 

3. Styret ber om at realistiske gevinstrealiseringsplaner utarbeides og 
gjennomføres. 

OK 
Standardisering 
sluttføres i 2018. 
Forprosjekt 
konsolidering 
behandlet i styresak 
069-2018 Regional EPJ 
journalinnsyn 

AB 

052-2016 KAPASITETSUTFORDRINGER 
OSLO OG AKERSHUS 
SYKEHUSOMRÅDER 

1. Styret konstaterer at det er behov for avlastning av Akershus 
universitetssykehus HF for å sikre tilstrekkelig kapasitet for å møte 
framtidig befolkningsvekst.  

2. Styret har tidligere vedtatt at spesialisthelsetjenestetilbudet for 
befolkningen i Vestby kommune skal overføres fra Akershus 
universitetssykehus HF til Sykehuset Østfold HF. Etter overføring av 
spesialisthelsetjenesteansvaret for Vestby kommune vil neste avlastning av 
Akershus universitetssykehus HF være overføring av spesialist-

Under oppfølging JF 
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Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 
helsetjenestetilbudet innen somatikk for befolkningen i bydel Alna til Oslo 
sykehusområde.  

3. I det videre arbeidet med å sikre tilstrekkelig kapasitet i Oslo og Akershus 
sykehusområder presiserer styret følgende:  
a. Akershus universitetssykehus HF må fortsette sitt systematiske arbeid 

med optimalisering av driften.  
b. Endelig tidspunkt for overføring av spesialisthelsetjenesteansvaret for 

bydel Alna til Oslo sykehusområde besluttes av administrerende 
direktør, herunder tilordning mellom bydeler og helseforetak/sykehus 
i Oslo sykehusområde. 

c. I et fremtidig målbilde inngår bydel Alna sammen med bydelene 
Grorud og Stovner i opptaksområdet til et nytt lokalsykehus på Aker. 

d. Inntil overføringen av spesialisthelsetjenesteansvaret for bydel Alna til 
Oslo sykehusområde, videreføres nåværende tre-partsavtale mellom 
Helse Sør-Øst RHF, Akershus universitetssykehus HF og 
Diakonhjemmet Sykehus som sikrer avlastning av Akershus 
universitetssykehus HF.  

e. Samarbeidet med Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale 
Sykehus om fordeling av oppgaver og ansvar skal sikre disse 
sykehusenes langsiktige rolle i ivaretagelsen av sørge for-ansvaret og 
løsningen av det framtidige kapasitetsbehovet i Oslo sykehusområde. 
 

4. Som del av regional utviklingsplan skal det utarbeides en helhetlig plan for 
opptaksområdene for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) for Oslos bydeler.  

5. Det arbeides videre med oppgavefordeling i tråd med anbefalingene i sak 
082-2015 Rapport fra kapasitetsprosjekt for sykehusområdene Oslo og Akershus. 
Iverksetting av aktuelle løsningsforslag besluttes av administrerende 
direktør i samråd med berørte helseforetak/sykehus og Oslo kommune. 

103-2016 INNFØRING AV ELEKTRONISK 
KURVE- OG 
MEDIKASJONSLØSNING – 
STATUS OG VIDERE PLANER 

1. Regional kurve- og medikasjonsløsning ved Akershus universitetssykehus 
HF, Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF ferdigstilles 
innenfor en kostnadsramme på 143 millioner kroner.   

2. Styret ber om at det kunngjøres konkurranse for ny anskaffelse av kurve- 
og medikasjonsløsning. 

OK 
Anskaffelse behandlet i 
styresak 039-2018 
Videre innføring av 

AB 
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Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 
3. Styret ber om å bli holdt orientert om anskaffelsesprosessen.  
4. Endelig beslutningsunderlag for anskaffelsen og innføring av kurve- og 

medikasjonsløsning til øvrige helseforetak skal forelegges styret.  

elektronisk kurve- og 
medikasjonsløsning 

006-2017 VESTRE VIKEN HF. STATUS 
FOR PLANLEGGING AV NYTT 
SYKEHUS I DRAMMEN 

1. Styret konstaterer at det i løpet av høsten 2016 er utviklet tiltak som svarer 
opp forutsetningen om at kostnadsrammen for nytt sykehus i Drammen 
skal tilsvare planforutsetningene på 8,2 mrd. kroner (prisnivå oktober 
2015). I tillegg kommer tidligere godkjente kostnadsrammer for 
stråleterapi, ikke-byggnær IKT og kostnader til tomteerverv. 

2. Styret ber om at det forberedes til oppstart forprosjekt og at dette avpasses 
tidsmessig til fremdrift tomteerverv. 

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for 
forprosjektfasen og etablere et eget prosjektstyre for videreføringen av 
prosjektet fra og med forprosjektet. 

4. Styret forutsetter at forprosjektet legges fram for styret til godkjenning før 
oppstart av gjennomføringsfasen. 

5. Styret legger til grunn at det sikres bred involvering fra ansatte og brukere i 
det videre arbeidet med nytt sykehus i Drammen. 

6. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette nødvendige 
formelle prosesser for erverv av tomtearealer. Det forutsettes at 
gjenstående supplerende grunnundersøkelser gjennomføres før erverv 
besluttes.  

Under oppfølging HG 

009-2017 SYKEHUSET I VESTFOLD HF, 
TØNSBERGPROSJEKTET. 
FORPROSJEKTRAPPORT 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF tar forprosjektrapporten og vedtakene i styret i 
Sykehuset i Vestfold HF til etterretning og godkjenner at 
Tønsbergprosjektet videreføres til detaljprosjektering og utbygging. Det 
legges til grunn at den foreslåtte kontraktsmodellen (IPD) gir nødvendig 
sikkerhet for at prosjektet kan realiseres innenfor de rammer og 
målsettinger som er gitt, herunder en prosjektkostnad på 2 535 millioner 
kroner (2014-kroner).  

2. Dersom den foreslåtte løsningen for helikopterlandingsplass ikke lar seg 
realisere, skal ny helikopterplattform løses innenfor prosjektets 
kostnadsramme på 2 535 millioner kroner (2014-kroner). 

3. Behovet for ikke-byggnær IKT skal konkretiseres, og en endelig plan for 
dette skal legges frem for godkjenning av administrerende direktør i Helse 

Under oppfølging HG 
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Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 
Sør-Øst RHF. Styringsrammen for ikke-byggnær IKT er 137 millioner 
kroner (2014-kroner). 

4. Sykehuset i Vestfold HF må arbeide videre med å identifisere og realisere 
gevinstene som følge av prosjektet, og det må utarbeides konkrete 
gevinstrealiseringsplaner som kan følges opp. Det legges til grunn at 
resultat- og likviditetsutviklingen fremover som minimum skal være i tråd 
med helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan 2017-2020 og at 
nødvendig produktivitetsforbedring i helseforetaket realiseres gjennom 
systematisk arbeid.  

5. Styret gir administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF fullmakt til å 
godkjenne mandat for gjennomføringsfasen. 

041-2017 ANSKAFFELSE AV DIGITALT 
MULTIMEDIEARKIV 

1. Styret godkjenner at det iverksettes konkurranse for anskaffelse av løsning 
for digitalt multimediearkiv.  

2. Styret ber om å bli holdt orientert om anskaffelsesprosessen. 
3. Styret skal forelegges sak om innføringsløp for regional løsning for digitalt 

multimediearkiv med tilhørende kost-nytteanalyse og kostnadsramme. 

OK 
Anskaffelsen er 
stoppet og inngår som 
del av anskaffelse av 
radiologiløsning, jmf 
styresak 061-2017 

AB 

042-2017 INNFØRING AV REGIONALT 
LABORATORIEDATASYSTEM – 
STATUS OG VIDERE PLANER 

1. Styret tar redegjørelsen om status i prosjekt for innføring av regionalt 
laboratoriedatasystem til orientering. 

2. Styret godkjenner innføring av laboratorieløsning for patologi ved alle 
helseforetak i regionen innenfor en kostnadsramme på 239 millioner 
kroner. 

Under oppfølging 
 

AB 

072-2017 VIDEREFØRING AV PLANER 
FOR UTVIKLINGEN AV OSLO 
UNIVERSITETSSYKEHUS HF 

1. Styret gir sin tilslutning til at arbeidet med utvikling av Oslo 
universitetssykehus HF videreføres med oppstart konseptfase for Aker og 
Gaustad. 

2. Styret forutsetter at det videre arbeid tilrettelegges med oppstart 
konseptfase ved årsskiftet 2017/18. 

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for 
konseptfasen for hhv. Aker og Gaustad. 

4. Styret ber Oslo universitetssykehus HF om å avsette nødvendige ressurser 
til medvirkning og forankring, utvikling av virksomhetsmodell, 
driftskonsepter og bemanning, samt planer for gevinstrealisering. 

5. Styret påpeker at det er knyttet gjennomføringsrisiko til 
lokaliseringsalternativene og ber om at det ikke utelukkes alternativ 
plassering innen Oslo universitetssykehus HFs tomtearealer om 

Under oppfølging HG 
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Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 
risikobildet tilsier dette. Styret skal holdes orientert underveis i utredningen 
og spesielt knyttet til gjennomføringsrisiko. 

6. Styret forutsetter at det ikke gjøres disponeringer mens utredningen pågår 
som kan hindre alternative løsninger i fremtiden.  

7. Styret legger til grunn at konseptfasen for både Aker og Gaustad 
gjennomføres innenfor en samlet ramme på 100 MNOK inkl. mva. og at 
konseptfaserapportene for hhv. Aker og Gaustad legges fram for styret til 
godkjenning i desember 2018. 

077-2017 IKT-
INFRASTRUKTURMODERNISER
ING I HELSE SØR-ØST  

1. Styret understreker at pasientene skal være sikre på at sensitive 
personopplysninger håndteres på en trygg og sikker måte. En 
modernisering av IKT-infrastrukturen er helt nødvendig og vil være et 
viktig bidrag for å kunne ivareta hensynet til personvern og 
informasjonssikkerhet. 

2. Styret tar den endelige rapporten fra PwC til etterretning og forutsetter at 
de påpekte svakheter følges opp gjennom det oppdraget som er gitt til 
Sykehuspartner HF i foretaksmøte 31. mai 2017. Dette gjelder i særlig grad 
aktiviteter som vil styrke personvern og informasjonssikkerhet, herunder 
arbeidet med å bedre tilgangsstyringen og forbedret metodikk for risiko- 
og sårbarhetsanalyser. Styret understreker at dette arbeidet må gis høy 
prioritet og ber administrerende direktør avklare rammer og opplegg for 
gjennomføring av arbeidet med forbedret metodikk for risiko- og 
sårbarhetsanalyser i samarbeid med Sykehuspartner HF.  

3. Styret konstaterer at Sykehuspartner HF har stilt programmet for IKT-
infrastrukturmodernisering i bero.  

4. Dagens situasjon knyttet til informasjonssikkerhet i foretaksgruppens IKT-
infrastruktur gir grunn til bekymring. Styret tar til etterretning at selv om 
programmet for IKT-infrastrukturmodernisering er stilt i bero, skal enkelte 
prosjekter og aktiviteter som er viktige for å bedre 
informasjonssikkerheten og sørge for sikker og stabil drift videreføres. 
Disse tiltakene er ikke relatert til tjenesteutsetting. Dette gjelder følgende: 

a. Prosess- og verktøyprosjektet 
b. Applikasjonskonsolidering og -standardisering 
c. Identity and access management (IAM) -prosjektet 
d. Etablering av en helhetlig løsningsarkitektur for modernisert 

infrastruktur inklusiv fremtidig regional sikkerhetsarkitektur 

OK  
Videre arbeid 
behandlet i styresak 
048-2018 Videre arbeid 
med standardisering og 
modernisering av IKT-
infrastruktur i Helse Sør-
Øst 

AB 
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Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 
e. Replanlegging av telekommunikasjon-modernisering 
f. Utvalgte helseforetaksspesifikke prosjekter 

5. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Sykehuspartner HF for 
å avklare økonomiske rammer og omprioriteringer av investeringsmidler 
for å sikre at tiltakene i punkt 4 og andre nødvendige tiltak for å bedre 
informasjonssikkerheten og opprettholde sikker og stabil drift 
gjennomføres. Dette inkluderer backup-løsninger og lagring, samt 
innføring av analyseplattformen til alle helseforetak for å bedre 
informasjonssikkerheten gjennom sporing og logging. 

6. Styret tar til etterretning status i det pågående arbeidet med å utrede 
alternative modeller for å gjennomføre moderniseringen. Styret 
understreker at alle alternativer skal ivareta personvern og 
informasjonssikkerhet på en trygg og sikker måte og i tråd med 
lovgivningen. Styret understreker også at terminering av avtalen skal 
utredes videre og at det må startes et arbeid med å utrede hvordan en 
modernisering av IKT-infrastruktur kan gjennomføres i regi av 
Sykehuspartner HF dersom avtalen termineres.  

7. Styret legger til grunn at Sykehuspartner HF i det videre arbeidet sikrer 
bred involvering og medvirkning av ansatte og tillitsvalgte. Ansattes 
kompetanse og kunnskap skal aktivt etterspørres og inkluderes i 
utredningen av alternative modeller.  

8. Styret tar til etterretning de tiltak som Helse Sør-Øst RHF vil iverksette 
knyttet til å styrke kapasitet og kompetanse innenfor områdene personvern 
og informasjonssikkerhet. Styret legger også vekt på at styring og ledelse av 
det videre arbeidet med å modernisere IKT-infrastrukturen må styrkes og 
sikre god involvering av helseforetakene. 

9. Det regionale brukerutvalget skal involveres før ny sak fremmes for styret i 
Helse Sør-Øst RHF. 

085-2017 VALG AV LABORATORIER SOM 
SKAL FORETA HPV-TESTING I 
HELSE SØR-ØST 

1. Styret slutter seg til at antallet helseforetak i Helse Sør-Øst som skal ivareta 
HPV-testing i primærscreening mot livmorhalskreft reduseres til tre fra og 
med 2018. 

2. I Helse Sør-øst skal Oslo universitetssykehus HF, Akershus 
universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF ivaretar HPV-
funksjonen fra 2018 med den fordeling av sykehusområder som er 
beskrevet i saken. 

Under oppfølging 
Styret vil holdes 
orientert om 
implementeringsløpet, 
jmf styresak 045-2017 

JF 
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Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 
3. Styret ber de aktuelle helseforetak gå i dialog med laboratoriene som skal 

avvikle denne virksomheten, for å sikre at overgangen kan gjennomføres 
på en forsvarlig måte 

105-2017 BUDSJETT 2018 – FORDELING 
AV MIDLER TIL DRIFT OG 
INVESTERING 

1. Styret slutter seg til de premisser, mål og prioriteringer, samt fordeling av 
faste inntekter for 2018 som fremkommer i administrerende direktørs 
saksfremstilling.  

2. Følgende krav gjelder for 2018 
• Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være omlag 2 % fra 2017 

til 2018. 
• Vekst i ISF- finansiert pasientbehandling skal være om lag 1,6 %.   
• Veksten i pasientbehandlingen innen psykisk helsevern for barn 

og unge og innen psykisk helsevern for voksne samt for tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling skal være høyere hver for seg enn innen 
somatikk på regionnivå. Det enkelte helseforetak og sykehus skal i 
sine aktivitets-, bemannings - og kostnadsbudsjetter og ved sin 
planlegging med hensyn til utvikling av ventetider legge til rette for 
at dette kravet innfris.  

• Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge 
skal prioriteres innen psykisk helsevern. 

3. Helseforetakenes og sykehusenes inntektsrammer for 2018, herunder ISF- 
refusjoner, forskningsmidler, vilkår for bevilgningen, resultatkrav, 
aktivitetskrav, øvrige styringskrav og rammebetingelser vil bli fastsatt i 
oppdrag- og bestillingsdokumentene for 2018. 

4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å: 
• Fordele inntektsrammer  

o Til de private ideelle sykehusene Betanien Hospital, 
Martina Hansens Hospital og Revmatismesykehuset  

o Internt i Telemark og Vestfold sykehusområde mellom 
Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF 

o Internt i Oslo sykehusområde mellom Oslo 
universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, 
Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale 
Sykehus  

OK HG 
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• Foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet 

som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i 
Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av 
feilbudsjetteringer med videre 

• Inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra private tilbydere i tråd 
med gjeldende prioriteringer og føringer  

• Øke antallet hjemler for private avtalespesialister i tråd med 
kravene fra eier 

• Oppta investeringslån fra Helse- og omsorgsdepartementet 
knyttet til 

o Oppgraderings- og vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo 
universitetssykehus HF med inntil 334 millioner kroner 

o Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF med 
inntil 480 millioner kroner 

o Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF med inntil 
160 millioner kroner. 

o Nytt sykehus i Drammen ved Vestre Viken HF med inntil 
425 millioner kroner 

o Nytt klinikkbygg ved Oslo universitetssykehus 
Radiumhospitalet med inntil 90 millioner kroner 

5. Det legges til grunn at følgende allerede iverksatte investeringsprosjekter 
videreføres i 2018: 

• Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF videreføres med 
inntil 663 millioner kroner, hvorav 464 millioner kroner er ekstern 
lånefinansiering. 

• Oslo universitetssykehus HF viderefører omstillingsinvesteringer 
(samlokalisering fase I) med inntil 85 millioner kroner.  

• Oppgraderings- og vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo 
universitetssykehus HF videreføres med inntil 450 millioner 
kroner, hvorav 315 millioner kroner er ekstern lånefinansiering. 
Resterende finansiering dekkes av foretakets egne midler. 

Videre foreslås følgende prosjekt prioritert med tilførsel av regional likviditet i 
2018: 
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• Sørlandet sykehus HF: Inntil 36 millioner kroner til 

forprosjektfase for Nytt psykiatribygg 
• Vestre Viken HF: 160 millioner kroner knyttet til forprosjektfase 

for nytt sykehus i Drammen. I tillegg er det tatt budsjettmessig 
hensyn til eventuelle tomtekostnader. Dette delfinansieres av 
ekstern lånefinansiering til prosjektet. 

• Helse Sør-Øst RHF: Samlet inntil 155 millioner kroner i 
investeringsmidler til utredningskostnader til følgende prosjekter: 

o Videre utredning av ny Regional sikkerhetsavdeling (RSA), 
Oslo universitets-sykehus HF. 

o Forprosjektfase for nytt klinikkbygg Radiumhospitalet, 
Oslo universitetssykehus HF.  

o Konseptfaser for Aker og Gaustad i forbindelse med 
videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF. 

6. Satsningen på digital fornying videreføres i 2018, ved at det som en 
planleggingsforutsetning reserveres inntil 590 millioner kroner til 
investering og inntil 99 millioner kroner til driftskostnader. Endelig 
disponering av likviditet til Digital fornying i 2018 må sees i sammenheng 
med den pågående gjennomgangen av prosjektene med hensyn på 
tidsplaner og ressursbruk for å sikre et akseptabelt risikonivå.  Det vil også 
måtte reserveres nødvendig likviditet til gjennomføring av 
infrastrukturmoderniseringsprogrammet.  

7. Det reserveres en regional resultatbuffer på 350 millioner kroner. I tillegg 
reserveres det inntil 200 millioner kroner til økning av sentral risikobuffer 
for eventuelle økte investeringsbehov. 

118-2017 REVISJONSPLAN 2018 FOR 
KONSERNREVISJONEN HELSE 
SØR-ØST 

Styret godkjenner revisjonsplan 2018. OK EA 

120-2017 REGIONAL LØSNING FOR 
MEDIKAMENTELL 
KREFTBEHANDLING – STATUS 
OG PLAN FOR 
GJENNOMFØRING 

Styret godkjenner gjennomføring av prosjekt regional løsning for 
medikamentell kreftbehandling innenfor en kostnadsramme på inntil 164 
millioner kroner. 

Under oppfølging AB 
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009-2018 UTARBEIDELSE AV REGIONAL 
UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR 
HELSE SØR-ØST  

1. Helse Sør-Øst RHF skal innen desember 2018 ferdigstille Regional 
utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst i tråd med gitte føringer og mål 
angitt i Nasjonal helse- og sykehusplan.  

2. Den regional utviklingsplanen skal presentere framskrivninger og 
kapasitetsbehov og konkretisere hvilke strategiske mål og tilhørende tiltak 
som kan legge grunnlag for en bærekraftig helsetjeneste fram mot 2035.  

3. Den regional utviklingsplanen skal sammenfatte helseforetakenes 
utviklingsplaner og kvalitetssikre disse opp mot regionens samlede «sørge 
for»-ansvar og kapasitetsbehov.  

4. Styret slutter seg til mandat for og organisering av planarbeidet. 

Under oppfølging JF 

010-2018 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 
HF – STATUS FOR ETABLERING 
AV NY REGIONAL 
SIKKERHETSAVDELING  

1. Styret tar status for ny regional sikkerhetsavdeling til orientering. 
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å utarbeide mandat for 

videreføring av prosjektet til forprosjekt når reguleringssaken er nærmere 
avklart. 

3. Administrerende direktør gis fullmakt til å vurdere egnet tidspunkt for 
etablering av prosjektstyre.   

Under oppfølging HG 

011-2018 GODKJENNING AV 
SKISSEPROSJEKT FOR NYTT 
KLINIKKBYGG PÅ 
RADIUMHOSPITALET OG 
SAMORDNING MED NYTT 
PROTONSENTER 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner skisseprosjekt for konseptfasens 
del II for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet og ber om at dette legges 
til grunn for videre arbeid med prosjektet.  

2. Styret ber om å få seg forelagt forprosjekt for godkjenning før prosjektet 
gjennomføres. 

3. Styret legger til grunn at Oslo universitetssykehus HF arbeider videre med 
å konkretisere driftsmessige konsekvenser av nytt klinikkbygg ved 
Radiumhospitalet. Fremskrivning av kostnads- og inntektsutvikling samt 
forutsetninger for denne, skal kunne måles og følges opp. Tiltak som er 
nødvendige for å sikre utviklingen konkretiseres.  

4. Styret godkjenner at det skal etableres et protonsenter på Radiumhospitalet 
på basis av foreliggende konseptrapport utarbeidet av det nasjonale 
protonprosjektet og tilleggsutredning høsten 2017. Det fastsettes en 
ramme på 1.841 MNOK (P85-prisnivå oktober 2017) til prosjektet hvorav 
552 MNOK er tilskudd.  

5. Styret legger til grunn at det utarbeides et skisseprosjekt for protonsenteret, 
tilpasset de lokale forhold og at det gjennomføres en økonomisk 

Under oppfølging HG 
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usikkerhetsanalyse for å verifisere både P50 og P85-estimatet. 
Skisseprosjektet legges frem for styret for godkjenning. 

4. Styret slutter seg til at etableringen av protonsenteret samordnes med 
gjennomføringen av nytt klinikkbygg og gir administrerende direktør 
fullmakt til å utarbeide mandat for gjennomføringen, inklusiv beskrivelse 
av samordning med det andre protonsenteret som er vedtatt bygget i 
Bergen og det nasjonale protonprosjektet. 

5. Styret ber om at det planlegges for samlet utbygging på av nytt klinikkbygg 
og protonsenter slik at det det muliggjør en ferdigstilling av hele anlegget i 
løpet av 2023. 

013-2018 REGIONAL 
RADIOLOGILØSNING 

Saken ble behandlet i lukket møte jf helseforetakslovens § 26a 
Styrets vedtak fremgår av B-protokoll 

OK 
Videre arbeid 
behandlet i styresak 
040-2018 
Radiologiløsning for Helse 
Sør-Øst  

AB 

022-2018 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 
2019-2022 – 
PLANFORUTSETNINGER 

1. Helseforetakene skal i sine økonomiske langtidsplaner for perioden 2019-
2022 legge til grunn de planforutsetninger som følger av denne saken, 
herunder at: 
• Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være i overkant av 2 % fra 2018 

til 2019, veksten i ISF-finansiert pasientbehandling skal være om lag 7 
% i planperioden og veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling skal hver for seg være høyere enn for 
somatikk. 

• Tilgjengelighet til tjenesten bedres, og målsetninger om utvikling i 
ventetider per tjenesteområde nås. 

• Det skal gjennomføres egne analyser av bemanningsbehov innen aktuelle 
fagområder som knyttes til egne utviklingsplaner. Analysene må følges op  
av tiltak i perioden som bidrar til at utdanning og kompetanse samsvarer 
med helseforetakets behov. 

• Helseforetakene skal kartlegge status og behov for medisinsk teknisk 
utstyr. På det grunnlag skal det utarbeides anskaffelsesplaner med 
prioriteringer.  

OK HG 
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• Helseforetakene må sette av midler til både løpende og ekstraordinært 

vedlikehold og i utgangspunktet bør det løpende vedlikeholdet i 
gjennomsnitt utgjøre cirka 250 kr/kvm per år for hele bygningsmassen.  

2. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner skal baseres på realistiske 
forutsetninger om kostnads- og inntektsutvikling, og tiltak for å oppnå det 
planlagte resultatet skal i størst mulig grad beskrives og tallfestes. Dette 
arbeidet skal skje i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. 

025-2018 REGIONAL EPJ 
STANDARDISERING 

Styret godkjenner at kostnadsrammen for regional EPJ standardisering utvides 
med 35 millioner kroner. 
Styret legger til grunn at økningen håndteres innenfor den samlede 
økonomiske investeringsrammen for IKT-prosjekter for 2018. 

OK 
Standardisering 
sluttføres i 2018. 

AB 

026-2018 UTVIDELSE AV 
FUNKSJONALITET I REGIONAL 
ØKONOMI OG LOGISTIKK-
LØSNING (ERP) 

1. For å dekke utvidelse av funksjonalitet i regional økonomi og logistikk-
løsning (ERP) godkjenner styret at kostnadsrammen for prosjektet økes 
med 72 millioner kroner i forhold til prisjustert kostnadsramme vedtatt i 
sak 036-2013. 

2. Styret godkjenner som følge av punkt 1 at økonomisk ramme for 
investeringer i IKT-prosjekter økes med 41 millioner kroner i 2018. 

Under oppfølging HG 

027-2018 NYTT SYKEHUS I DRAMMEN – 
STATUS ERVERV AV TOMT PÅ 
BRAKERØYA –FULLMAKT TIL 
INNGÅELSE AV AVTALE MED 
EIE 1 AS 

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26 a nr 4 
Styrets vedtak fremgår av B-protokoll. 

Under oppfølging HG 

034-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG 
ØKONOMIRAPPORT PER MARS 
2018 

Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per mars 2018 til 
etterretning. 

OK HG 

035-2018 ÅRSBERETNING MED 
REGNSKAP OG NOTER 2017 

1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2017. 
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne mindre 

endringer i årsberetningen og årsregnskapet for 2017, basert på innspill gitt 
i møtet. 

3. Styret ber administrerende direktør følge opp eksternrevisors påpekte 
forhold knyttet Sykehuspartner HF 

OK HG 

036-2018 GJENNOMFØRING AV 
FORETAKSMØTER I JUNI 2018 

Det avholdes foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst i juni 2018 
med behandling av følgende saker: 

OK TR 
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• Godkjenning av helseforetakenes årsregnskaper og årsberetninger for 

2017 
• Honorar til revisor i 2017 
• Behandling av helseforetakenes årlige meldinger 2017 

037-2018 PRESISERING AV 
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØRS FULLMAKTER 
INNENFOR «DAGLIG LEDELSE» 
OG DELEGERING AV 
RETTSLIGE FULLMAKTER TIL 
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR 

1. Styret vedtar presiseringene av administrerende direktørs fullmakter 
innenfor «daglig ledelse», i henhold til helseforetaksloven § 37. 

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til på vegne av Helse Sør-Øst 
RHF å: 

I straffesaker: 
• Anmelde straffbar handling, begjære offentlig påtale for 

straffbare handling og begjære pådømt sivile krav i straffesak 
• Ivareta partsrettigheter i straffesaker, herunder anvende 

rettsmidler (erklære anke og begjære ny behandling av sivile 
krav) 

I sivile saker: 
• Opptre som lovlig stedfortreder. 
• Inngå forlik, reise sak, herunder forliksklage og søksmål. 
• Anvende rettsmidler mot rettslige avgjørelser (herunder 

erklære anke) 

OK AB 

038-2018 INSTRUKS FOR STYRETS 
REVISJONSUTVALG OG 
INSTRUKS FOR KONSERN-
REVISJONEN HELSE SØR-ØST 

1. Styret godkjenner revidert instruks for styrets revisjonsutvalg med de 
innspill som ble gitt i møtet 

2. Styret godkjenner revidert instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 

OK TR 

039-2018 VIDERE INNFØRING AV 
ELEKTRONISK KURVE- OG 
MEDIKASJONSLØSNING 

1. Styret slutter seg til at elektronisk kurve- og medikasjonsløsning innføres 
ved de seks helseforetakene i regionen som ikke har slik løsning i dag, 
innenfor en kostnadsramme på 338 millioner kroner (p85).   

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale med EVRY 
om kjøp av nødvendige lisenser og utvikling av den elektroniske kurve- og 
medikasjonsløsningen. Styret gir også administrerende direktør fullmakt til 
å inngå ny vedlikeholdsavtale med EVRY som skal omfatte alle 
helseforetakene som har innført eller skal innføre elektronisk kurve- og 
medikasjonsløsning. 

3. Styret ber administrerende direktør følge opp at gevinstene sikres. 

Under oppfølging AB 
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040-2018 RADIOLOGILØSNING FOR 
HELSE SØR-ØST 

Styret slutter seg til plan for anskaffelse av radiologiløsning slik den er 
beskrevet i saken.  
Administrerende direktør utarbeider endelig mandat til Oslo 
universitetssykehus HF for planlegging av anskaffelsen. Mandatet skal 
utarbeides i tråd med de hovedprinsipper som er beskrevet i saken. 

1. Administrerende direktør gis fullmakt til å beslutte en eventuell 
samordnet anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkiv. 

2. Etter gjennomført planleggingsfase vil styret behandle opplegg og 
prosess for anskaffelse av ny løsning. 

Under oppfølging AB 

041-2018 STATUS OG RAPPORTERING 
REGIONAL IKT-PORTEFØLJE 
PER 2017 

Styret tar status per 2017 for gjennomføringen av IKT-prosjektporteføljen til 
orientering. 

OK AB 

048-2018 VIDERE ARBEID MED 
STANDARDISERING OG 
MODERNISERING AV IKT-
INFRASTRUKTUR I HELSE SØR-
ØST 

1. Behovet for standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen i 
Helse Sør-Øst er stort og risikovurdering av dagens drift foretatt av 
Sykehuspartner HF bekrefter dette. Programmet for 
infrastrukturmodernisering har vært stilt i bero siden mai 2017 og det er nå 
viktig å komme i gang med et målrettet arbeid og konkrete prosjekter. En 
standardisert og modernisert infrastruktur vil bedre sikkerheten knyttet til 
regionens IKT-systemer og medisinsk teknologisk utstyr, samt legge til 
rette for den teknologiske utviklingen som er avgjørende for å understøtte 
digitalisering, helhetlige pasientforløp og pasientens helsetjeneste. 

2. Styret konstaterer at siden kontrakten ble inngått høsten 2016 er det flere 
forhold som har kommet til og som har betydning for saken.  

Dette omfatter blant annet skjerpede trussel- og risikovurderinger 
knyttet til datasikkerhet og cyberangrep, ny sikkerhetslov og 
datainnbruddet i januar 2018. Styret viser også til informasjon fra 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet, herunder informasjon gradert 
begrenset. 

3. Basert på dette, og etter en samlet vurdering, legger styret til grunn at 
driften av IKT-infrastrukturen ikke skal tjenesteutsettes slik det var 
forutsatt i avtalen med DXC. Dette innebærer at kontrakten med DXC 
avbestilles.  

4. Styret ber styreleder avholde foretaksmøte i Sykehuspartner HF hvor 
Sykehuspartner HF får i oppdrag å avbestille kontrakten med DXC. Styret 

Under oppfølging AB 
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legger til grunn at den videre håndteringen av kontraktuelle og økonomiske 
forhold knyttet til avbestillingen av kontrakten med DXC ivaretas av 
Sykehuspartner HF i samsvar med gjeldende fullmaktsstruktur i Helse Sør-
Øst. 

5. Sykehuspartner HF gis i oppdrag å etablere et nytt program for 
standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur i samsvar 
med anbefaling fra styret i Sykehuspartner HF i sak 036-2018. 
Sykehuspartner HF skal i det videre arbeidet vektlegge følgende elementer:   

• Risikovurdering av IKT-infrastruktur og driften av denne 
• Ivaretagelse av informasjonssikkerhet og personvern som også 

kan være robust mot endringer i trusselbildet. 
• Gjenbruk av planverk og investeringer som er gjort så langt 
• God involvering av helseforetakene som 

databehandlingsansvarlige 
• Konkretisering av en leveranseplan hvor de mest kritiske områder 

prioriteres basert på risikovurderinger 
• Et hensiktsmessig samspill med leverandørmarkedet basert på en 

vurdering av egen kapasitet og kompetanse  
6. Styret ber om at nødvendig klargjøring av myndighet, roller og ansvar 

knyttet til det videre arbeidet med standardisering og modernisering av 
IKT-infrastrukturen ivaretas av administrerende direktør sammen med 
Sykehuspartner HF og øvrige helseforetak i regionen. 

7. Styret ber om å bli orientert om den videre håndteringen av saken. 

049-2018 FREMTIDIG ORGANISERING AV 
TILBUD OM MEKANISK 
TROMBEKTOMI TIL 
PASIENTER MED AKUTT 
HJERNEINFARKT I HELSE SØR-
ØST 

1. Styret slutter seg til at tilbudet om mekanisk trombektomi for pasienter 
med akutt hjerneinfarkt gis ved tre helseforetak i regionen.  

2. Oslo universitetssykehus HF viderefører sitt eksisterende regionale 
behandlingstilbud innen mekanisk trombektomi og videreutvikler Oslo 
slagsenter slik at det innen utgangen av 2018 etableres «en dør inn» og 
samlokalisering av diagnostikk og akuttbehandling for pasienter med 
hjerneslag som mottas fra Oslo sykehusområde.  

3. Akershus universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF etablerer et 
tilbud om mekanisk trombektomi som dagbehandling i 2019 og med full 
døgndrift fra 2020. 

Under oppfølging JF 
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4. Behandlingstilbudet skal gis i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for 

behandling og rehabilitering av hjerneslag.  
5. Helse Sør-Øst RHF skal monitorere innføringen av behandlingstilbudet og 

sørge for at det innen 2021 gjennomføres en evaluering av organiseringen 
av tilbudet i regionen, hvor spørsmålet om eventuell oppstart av 
behandling med mekanisk trombektomi ved hjerneslag ved nye 
helseforetak blir gjenstand for vurdering.  

050-2018 REGIONAL PLAN FOR 
AVTALESPESIALISTOMRÅDET 

Styret tar Regional plan for avtalespesialistområdet til etterretning og presiserer at 
antall årsverk for private avtalespesialister skal økes i tråd med kravene fra eier. 

OK JF 

051-2018 REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 
2035 FOR HELSE-SØR-ØST 

Styret tar høringsutkastet til regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst til 
orientering og gir sin tilslutning til at planen sendes på høring med de innspill 
som ble gitt i møtet. 

Under oppfølging JF 

052-2018 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 
2019-2022 

1. 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. 

2. Helseforetakenes aktivitetsbudsjetter for 2019 og senere år skal oppfylle 
kravet om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling hver for seg enn innen somatikk.  

3. Styret ber om at helseforetakene arbeider videre med analyser av 
bemanningsbehov og nødvendig kompetansetilpasning for å bedre 
ressursbruken og gi et best mulig tilbud til pasientene. 

4. Styret konstaterer at det i økonomisk langtidsplan er tatt høyde for 
fullføring av store byggeprosjekter i gjennomføringsfase og videreføring av 
satsning på regionale IKT-prosjekter. Styret understreker at oppstart av 
planleggingsaktiviteter og investeringsprosjekter skal fremmes for styret 
som egne beslutningsaker i henhold til etablert fullmaktsstruktur. 

5. For å opprettholde økonomisk bæreevne og redusere risiko skal det utredes 
langsiktig og trinnvis utbygging ved alle store byggeprosjekter.   

6. 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. 

7. Styret konstaterer at den endelige beslutningen om videre standardisering 
og modernisering av IKT-infrastruktur kan påvirke prioritering og 
framdrift i den regionale investeringsporteføljen. 

Under oppfølging HG 
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8. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan 2019-2022 for Helse Sør-Øst 

med de presiseringer og forutsetninger som fremgår av vedtaket.  
053-2018 STATUS KONSEPTFASE 

VIDEREUTVIKLING AV AKER 
OG GAUSTAD 

1. Styret tar status for konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad til 
orientering.   

2. Styret ber om å bli holdt orientert om det samlede risikobildet knyttet til 
videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF  

Under oppfølging HG 

054-2018 AKERSHUS 
UNIVERSITETSSYKEHUS HF – 
PROSJEKT FOR SAMLING AV 
PSYKISK HELSEVERN PÅ 
NORDBYHAGEN. 
VIDEREFØRING TIL 
KONSEPTFASE 

1. Styret godkjenner at planleggingen for nytt bygg for psykisk helsevern på 
Nordbyhagen videreføres til konseptfase.  

2. Styret ber om at grunnlagsmaterialet, herunder framskrivning, endret 
pasientgrunnlag etter overtagelse av Kongsvinger sykehus og vurderingen 
av bærekraft oppdateres i konseptfasens del 1. 

3. Styret anser en etappevis utbygging på Nordbyhagen som nødvendig, men 
ber om at det i konseptfaserapporten planlegges for en helhetlig løsning for 
psykisk helsevern i helseforetaket. 

4. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF gis fullmakt til å utarbeide 
mandat for konseptfasen. 

5. Helse Sør-Øst RHF overtar eierskapet til prosjektet fra og med 
konseptfasen. 

6. Styret ber om en orientering om arbeidet etter at steg 1 i konseptfasen er 
fullført. 

Under oppfølging HG 

055-2018 SYKEHUSET TELEMARK HF – 
PROSJEKT UTVIKLING AV 
SOMATIKK SKIEN. 
VIDEREFØRING TIL 
KONSEPTFASE 

1. Styret godkjenner at planleggingen for utbygging somatikk Skien 
videreføres til konseptfase. 

2. De beskrevne alternativene i rapporten må bearbeides med hensyn på 
omfang og med angivelse av trinnvis utbygging som tilpasses utviklingen 
av helseforetakets økonomiske bæreevne. 

3. Styret legger til grunn at stråleterapienheten planlegges for gjennomføring i 
tråd med de føringer som gis fra Helse Sør-Øst RHF  

4. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF gis fullmakt til å utarbeide 
mandat for konseptfasen.  

5. Helse Sør-Øst RHF overtar eierskapet til prosjektet fra og med 
konseptfasen. 

6. Styret ber om en orientering om arbeidet etter at steg 1 i konseptfasen er 
fullført. 

Under oppfølging HG 

056-2018 AKERSHUS 
UNIVERSITETSSYKEHUS HF, 
AVHENDING AV 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Akershus universitetssykehus HF 
sin anmodning om samtykke til salg av eiendommene ved DPS Nedre 
Romerike Moenga, Moengveien 6 og 10 A-D, 2016 Frogner, gnr. 93 bnr. 

Under oppfølging HG 
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EIENDOMMENE VED DPS 
NEDRE ROMERIKE MOENGA, 
MOENGVEIEN 6 OG 10 A-D, 2016 
FROGNER, GNR. 93 BNR. 120 OG 
124 I 0226 SØRUM KOMMUNE 

120 og 124 i 0226 Sørum kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 
for behandling. 

2. Styret legger til grunn at salget og derav følgende omstilling av driften er et 
ledd i oppfyllelsen av helseforetakets utviklingsplan, med vektlegging av 
utviklingen av robuste og faglige DPS. 

3. I tråd med intensjonen i samhandlingsreformen, tilbys Sørum kommune å 
kjøpe eiendommen til markedspris. Dersom det ikke oppnås enighet, kan 
eiendommen legges ut for salg i det åpne markedet. 

4. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i 
varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av 
bygninger som er nødvendig for klinisk drift. 

5. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til 
gjeldende fullmaktstruktur. 

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

057-2018 SYKEHUSET ØSTFOLD HF, 
SALG AV EIENDOMMEN THS. 
W. SCHWARTZ GATE 22 A-D, 
GNR. 300, BNR. 1160 I 0106 I 
FREDRIKSTAD KOMMUNE 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Østfold HF sin 
anmodning om samtykke til salg av eiendommen Ths. W. Schwartz gate 22 
A-D, gnr. 300, bnr. 1160 i 0106 Fredrikstad kommune til foretaksmøte i 
Helse Sør-Øst RHF for behandling. 

2. I tråd med intensjonen i samhandlingsreformen er Fredrikstad kommune 
og Østfold fylkeskommune tilbudt å kjøpe eiendommen til markedsverdi. 
Dersom de ikke ønsker å kjøpe eiendommen kan eiendommen legges ut 
for åpent salg. 

3. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i 
varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av 
bygninger som er nødvendig for klinisk drift. 

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

5. Styret presiserer at Sykehuset Østfold HF har ansvaret for at avhendingen 
gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 

Under oppfølging HG 

058-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG 
ØKONOMIRAPPORT PER APRIL 
OG MAI 2018 

Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per mai 2018 til etterretning. OK HG 
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059-2018 OPPNEVNING AV NYE 
STYREMEDLEMMER I 
HELSEFORETAK 

1. Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styrene for 
helseforetakene i Helse Sør-Øst med funksjonstid fra oppnevning i 
foretaksmøte 2018 til ny oppnevning i foretaksmøte februar 2020. 

Styret i Akershus universitetssykehus HF 
Styremedlem Sylvi Graham  
Styret i Oslo universitetssykehus HF 
Styremedlem Tore Eriksen  
Styret i Sunnaas sykehus HF 
Styremedlem Eva Bjørstad  

2. Oppnevningen bekreftes i eget foretaksmøte. 

OK TR 

063-2018 OPPGRADERING TIL 
OPERATIVSYSTEM MICROSOFT 
WINDOWS 10 I 
FORETAKSGRUPPEN – 
FINANSIERINGS-FULLMAKT 
TIL SYKEHUSPARTNER HF 

1. Styret godkjenner at Sykehuspartner HF kan gjennomføre prosjekt for 
oppgradering til Microsoft Windows 10 innenfor en foreløpig 
kostnadsramme på 190 millioner kroner inkludert tilhørende fullmakt til å 
foreta de investeringer som vil inngå i prosjektet. Styret er innforstått med 
at det vil kunne bli endringer i kostnadsrammen. 

2. Styret konstaterer at prosjektet vil kunne gi et redusert økonomisk resultat 
for 2018 i Sykehuspartner HF.  

3. Det forutsettes at Sykehuspartner HF foretar risikovurderinger som 
inkluderer tilgang til sensitive personopplysninger, at disse forelegges 
helseforetakene for godkjenning og at restrisiko er akseptert av alle 
helseforetak før endringer gjennomføres.  

Under oppfølging AB 

066-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG 
ØKONOMIRAPPORT PER JULI 
2018 

Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per juli 2018 til etterretning. OK HG 

067-2018 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG 
ØKONOMIRAPPORT PER 
FØRSTE TERTIAL 2018 

Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per første tertial 2018 til 
etterretning. 

OK HG 

068-2018 STATUS OG RAPPORTERING 
REGIONAL IKT-PORTEFØLJE 
PER FØRSTE TERTIAL 2018 

Styret tar status per første tertial 2018 for gjennomføringen av regional IKT-
porteføljen til orientering. 

OK AB 

069-2018 REGIONAL EPJ 
JOURNALINNSYN (FASE 1) 

1. Styret godkjenner gjennomføring av prosjektet Regional EPJ journalinnsyn 
(fase 1) innenfor en kostnadsramme på 126 millioner kroner (P85). 

Under oppfølging AB 
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2. Det forutsettes at det foretas risikovurderinger, at disse forelegges 

helseforetakene for godkjenning og at restrisiko er akseptert av alle 
helseforetak før endringer gjennomføres 

070-2018 REVISJONSRAPPORT 12/2017 – 
FORVALTNING AV GAT 

Styret tar rapporten fra konsernrevisjonen og tiltakene for oppfølging i Helse 
Sør-Øst RHF til etterretning. 

OK STV 

071-2018 TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 
2018 FOR PROSJEKT NYTT 
SYKEHUS I DRAMMEN 

Tertialrapport for prosjekt nytt sykehus i Drammen for 1. tertial 2018 tas til 
orientering.  

OK HG 

076-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG 
ØKONOMIRAPPORT PER 
AUGUST 2018 

Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per august 2018 til 
etterretning. 

OK HG 

077-2018 FULLMAKT TIL Å INNGÅ 
ENTERPRISE 
AGREEMENTAVTALE MED 
MICROSOFT 

Saken med vedlagte dokumenter er unntatt offentlighet (§23 1. ledd) 
Styret behandlet saken i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, 2. ledd. 
Styrets vedtak er tatt inn i egen B-protokoll. 

OK AB 

078-2018 GODKJENNING AV PRINSIPPER 
FOR LEIEAVTALE MED OSLO 
KOMMUNE FOR OSLO 
UNIVERSITETSSYKEHUS HF 
SINE AREALER I NY 
STORBYLEGEVAKT 

1. Styret konstaterer at det er behov for en ny storbylegevakt og støtter at 
denne realiseres på Aker sykehus. Styret understøtter at dette skal bidra til 
å videreutvikle samhandlingen mellom Oslo universitetssykehus og Oslo 
kommune. 

2. Styret aksepterer at finansieringen kan baseres på en leieavtale med 
mulighet for tilbakekjøp.  

3. Styret peker på at Oslo universitetssykehus ikke har fremlagt et tilstrekkelig 
beslutningsunderlag som tydeliggjør hvordan man skal sikre 
kostnadskontroll og styring med prosjektet.  

4. Styret ber om at saken fremlegges på nytt når forholdene som er påpekt er 
svart ut. Ny styresak fremlegges så snart som mulig og gjerne i et 
ekstraordinært styremøte. 

Under oppfølging HG 

079-2018 ANSKAFFELSE AV ELEKTRISK 
ENERGI I HELSE SØR-ØST 

1. Styret godkjenner prosess og forutsetningene for samordnet nasjonal 
anskaffelse av elektrisk energi og ber administrerende direktør 
gjennomføre anskaffelsen.  

2. Det utarbeides et eget risiko- og strategidokument som skal gi rammer og 
føringer for forvalters kjøp av elektrisk energi for Helse Sør-Øst. 
Dokumentet forelegges styret for godkjenning. 

Under oppfølging HG 
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080-2018 DELSTRATEGI FOR 
EIENDOMSVIRKSOMHETEN I 
HELSE SØR-ØST 

Styret godkjenner delstrategi for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst. OK HG 

081-2018 SØRLANDET SYKEHUS HF – 
AVHENDING AV 
EIENDOMMEN I 
SOLBERGVEIEN 12, 4615 
KRISTIANSAND, GNR. 150, 2/4 av 
BNR. 1262 I 1001 KRISTIANSAND 
KOMMUNE 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sørlandet sykehus HF sin 
anmodning om samtykke til salg av sin ideelle andel av eiendommen 
Solbergveien 12, 4615 Kristiansand, gnr. 150, 2/4 av bnr. 1262 i 1001 
Kristiansand kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for 
behandling. 

2. Styret legger til grunn at Kristiansand kommune, i tråd med intensjonene i 
Samhandlingsreformen, tilbys å kjøpe eiendommene. Dersom kommunen 
ikke ønsker å kjøpe eiendommen, eller det ikke oppnås enighet om 
overdragelse, 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 nødvendig for klinisk drift. 

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

5. Styret presiserer at Sørlandet sykehus HF har ansvaret for at avhendingen 
gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 

Under oppfølging HG 

088-2018 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 
SEPTEMBER 2018 

Styret tar virksomhetsrapport per september 2018 til etterretning. OK HG 

089-2018 VIRKSOMHETSRAPPORT FOR 
ANDRE TERTIAL 2018 

Styret tar virksomhetsrapport for andre tertial 2018 til etterretning. OK HG 

090-2018 STATUS OG RAPPORTERING 
REGIONAL IKT-PORTEFØLJE 
PER ANDRE TERTIAL 2018 

Styret tar status per andre tertial 2018 for gjennomføringen av regional IKT-
portefølje til orientering. 

OK AB 

091-2018 VESTRE VIKEN HF – 
AVHENDING AV EIENDOM ved 
EVJE BARNEHAGER, STANGA 
18, 1346 GJETTUM, GNR. 84, DEL 
AV BNR. 241 I 0219 BÆRUM 
KOMMUNE 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Vestre Viken HF sin anmodning 
om samtykke til salg av eiendom ved Evje barnehager, Stanga 18, 1346 
Gjettum, gnr. 84, del av bnr. 241 i Bærum kommune til foretaksmøte i 
Helse Sør-Øst RHF for behandling. 

2. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen, tilbys Bærum kommune 
å kjøpe eiendommen. Dersom kommunen ikke ønsker å kjøpe 
eiendommen, eller det ikke oppnås enighet om overdragelse, kan 
eiendommen legges ut for salg i det åpne markedet. 

Under oppfølging HG 
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3. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i 

varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av 
bygninger som er nødvendig for klinisk drift. 

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

5. Styret presiserer at Vestre Viken HF har ansvaret for at avhendingen 
gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 

092-2018 TERTIALRAPPORT ANDRE 
TERTIAL 2018 FOR PROSJEKT 
NYTT SYKEHUS I DRAMMEN 

Tertialrapport for prosjekt nytt sykehus i Drammen for andre tertial 2018 tas til 
orientering.  

OK HG 

093-2018 STATUS KONSEPTFASE 
VIDEREUTVIKLING AV AKER 
OG GAUSTAD 

Styret tar status for konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad til 
orientering. 

OK HG 

094-2018 HØRINGER – «JURIDISK 
OPPFØLGING AV FORSLAG I 
PRIORITERINGSMELDINGEN 
OG PRESISERINGER AV 
REGELVERKET OM 
HELSEHJELP I UTLANDET» OG 
«RAPPORT OM ALTERNATIVER 
FOR REGULERING AV 
PASIENTFORLØP OG 
REGISTRERING AV VENTETID» 

Styret slutter seg til administrerende direktørs høringsuttalelser ad «Juridisk 
oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket 
om helsehjelp i utlandet» og «Rapport om alternativer for regulering av 
pasientforløp og registrering av ventetid» med de innspill som ble gitt i møtet. 

OK JF 

 
 


