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 Referanse 

 
 
 
Saksframlegg 

  
   

 
 
Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 

 
 
 
SAK NR 060-2008 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22. MAI 2008 OG 
EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 5. JUNI 2008  
 
 

Forslag til vedtak: 
 

Protokoll fra styremøte 22. mai 2008 og ekstraordinært styremøte 5. juni 2008 
godkjennes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hamar, 12. juni 2008 

 
Bente Mikkelsen 

administrerende direktør 
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Møteprotokoll  
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Møtesenteret, Oslo 

Dato: 22. mai 2008  

Tidspunkt: 09.00-18.00 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
    
Hanne Harlem Styreleder   
Harry Konterud Nestleder   
Anne Carine Tanum    
Finn Wisløff    
Randi Talseth    
Andreas Kjær    
Kirsten Huser Leschbrandt   Forfall 
Knut Even Lindsjørn    
Dag Stenersen    
Anne Marie Bagstad Jøranli    
Berit Eivi Nilsen    
Kirsten Brubakk    
Svein Øverland    
Morten Falkenberg    
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen    
Lars Kristian Eikvar   Fra kl 14:40. 

Vara: Helga R. Grinden 
deltok kl 09-14:40 

Fra brukerutvalget møtte:  
Alf Magne Bårdslett 
Arne Solerud 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
Administrerende direktør Bente Mikkelsen 
Direktør Styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 
Konserndirektør Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Atle Brynestad, 
viseadministrerende direktør Mari Trommald, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin 
Sande, konserndirektør Peder Olsen, revisjonsdirektør Liv Todnem 
 
Konstituering: 
Det ble meldt inn to saker i tillegg på sakslisten: 
Sak 056-2008 Orienteringssak: Omstillingsprogrammet. Statusrapport per mai -08 
Sak 057-2008 Salg av eiendom, Sykehuset Buskerud 

Innkalling og saksliste ble godkjent 
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Saker som ble behandlet: 
 
047-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 16.-17. 

APRIL 2008 OG EKSTRAORDINÆRE STYREMØTER 6. MAI 
2008 OG 8. MAI 2008 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøte 16.-17. april 2008 og ekstraordinære styremøter 6. mai 2008 og 
8. mai 2008 godkjennes. 
 
 
048-2008 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT MARS 2008 
 
Rapport for april 2008 ble presentert i møtet og en presentasjon ble delt ut. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per mars 2008 til etterretning. 
2. Styret understreker at styringen og oppfølgingen av de vedtatte omstillingstiltakene i 

foretaksgruppen må forsterkes ytterligere, slik at en kan sikre et økonomisk resultat i 
tråd med eiers forutsetninger. Styret legger særlig vekt på at omstillingstiltakene og 
aktivitets- og bemanningsutviklingen blir fulgt nøye, og at evt bemanningsvekst 
analyseres og forklares nøye. 

3. I omstillingsarbeidet er det en forutsetning at det gjennomføres konsekvensanalyser 
og at kun tiltak med akseptable konsekvenser for pasienttilbudet og ansatte 
gjennomføres. 

 
 
049-2008 FORSLAG TIL LANDSVERNEPLAN FOR 

SPESIALISTHELSETJENESTEN – HØRING 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Styret i Helse Sør RHF mener det er viktig å dokumentere helsesektorens 
historie, og sikre denne for framtida.  En landsverneplan for sektoren synes å 
være et godt instrument for dette. 

2. Det foreliggende forslag til vern berører en relativt sett stor andel av Helse Sør-
Østs bygningsmasse.  Styret er av den oppfatning at vernet areal må reduseres 
betydelig på bakgrunn av helseforetakenes høringsuttalelser, og at det foretas en 
sterkere prioritering av verneobjekter på bakgrunn av konsekvensvurderinger.  
Dette gjelder særlig der verneforslagene er til hinder for nåværende bruk og 
fremtidig utvikling av helseforetakene.  Eventuelt omfang av erstatningsbygg bør 
framkomme. Styret anbefaler at de helseforetakene som verneplanen har store 
konsekvenser for, blir tatt med i en dialog før endelig verneplan vedtas.  
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3. Styret konstaterer at det foreslåtte omfanget av vern vil føre til store utfordringer i 
forvaltningen av eiendomsmassen, hvor det nå er påvist et vedlikeholdsbehov i 
størrelsesorden 13,8 mrd. NOK.  Styret mener det er viktig at det etableres 
rammebetingelser som legger til rette for en forvaltning av eiendomsmassen i 
tråd med den endelig vedtatte landsverneplanen. Rammebetingelsene må ikke 
medføre store merkostnader og vesentlig praktiske hindringer for en utvikling av 
en eiendomsmasse som kan levere helsetjenester som forventet også i 
framtiden. 

 
 
050-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 2: 

FORSKNINGSSTRATEGI FOR HELSE SØR-ØST 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret er tilfreds med at arbeidet med ny forskningsstrategi er gjennomført med bred 

forankring i det regionale forskningsutvalget, i dialog med helseforetakene og i 
samarbeid med forskningsmiljøer i regionen, med universitet og høyskoler. 
Brukerrepresentanter og konserntillitsvalgte har deltatt under utformingen av 
strategien. 

2. Styret godkjenner foreliggende utkast som forskningsstrategi for Helse Sør-Øst for 
perioden 2008-2011. Det presiseres at: 
- Ressursinnsatsen til forskning skal styrkes over tid og 5 % av driftsbudsjettet er 

et langsiktig mål for ressursbruk til forskning og innovasjon og utviklingsarbeid 
knyttet til forskning og innovasjon. Tempoet i økningen vil være avhengig av den 
generelle budsjettsituasjonen i Helse Sør-Øst RHF. 

- Finansiering av forskning skal skje innenfor tilgjengelige budsjettrammer. 
Eventuelle eksterne midler vil komme i tillegg. Målene for ressursinnsatsen til 
forskning er satt eksklusiv ekstern finansiering. En nærmere redegjørelse for 
forskningsfinansieringen for 2009 legges fram på neste styremøte.   

3. Styret legger til grunn at det legges til rette for forskning av høy kvalitet ved alle 
helseforetak. 

4. Det regionale forskningsutvalget sammensettes bredt av aktive forskere fra 
helseforetakene som et rådgivende organ for styret og adm dir. Forslag til 
sammensetning og mandat av det regionale forskningsutvalget legges fram på neste 
styremøte. 

5. Styret legger til grunn at det regionale forskningsutvalget utarbeider konkrete 
handlingsplaner som ledd i implementeringen av forskningsstrategien. 
Handlingsplanen legges frem for styret i oktober 2008. 

6. Det utvikles en egen handlingsplan for innovasjon i perioden og senest innen 
1.oktober 2008 

7. Styret ønsker at forskningsstrategien evalueres etter at perioden er over og at 
foreslåtte indikatorer inngår i evalueringsarbeidet. 
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051-2008 REVISJONSRAPPORT FOR REGNSKAPSÅRET 2007 
 
 
Styrets enstemmige 
 
 
1. Styret tar revisjonsrapporten for regnskapsåret 2007 til etterretning. 
2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme et endelig svarbrev 

basert på styrets innspill.  
 
 
052-2008 GJENNOMGANG AV SAKEN OM SYKEHOTELL PÅ 

RIKSHOSPITALET HF (RADIUMHOSPITALET) 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar brev datert 15. mai 2008 fra administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF 

til Helse- og omsorgsdepartementet om sykehotellsaken ved Rikshospitalet HF til 
etterretning. 

2. Styret ber om at det gjennomføres en ekstern og uavhengig gjennomgang av 
saksbehandlingen og beslutningsprosessen knyttet til sykehotellsaken. 
Gjennomgangen skal bidra til at en kan lære av eventuelle feil som har skjedd og få 
fram i hvilken grad det er behov for å endre rutiner eller prosedyrer i tilknytning til 
behandlingen av slike saker i foretaksgruppen. 

 
 
053-2008 ORIENTERINGSSAK: ORGANISERING AV NASJONALT 

PROSJEKT ENKELTOPPGJØR FOR PASIENTTRANSPORT 
 
Styrets enstemmig 
 

V E D T A K 
 
Styret tar redegjørelsen om organisering av nasjonalt prosjekt enkeltoppgjør for 
pasienttransport til orientering. 
 
 
054-2008 ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF 

JUNI 2007-APRIL 2008 – STATUS OG OPPFØLGING 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av 
styrevedtak frem til april 2008 til orientering. 
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055-2008 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER  
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Årsplan styresaker tas til orientering 
 
 
056-2008 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSPROGRAMMET. 

STATUSRAPPORT MAI 2008 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar statusrapport for gjennomføringen av omstillingsprogrammet til orientering.  
 
 
057-2008 SALG AV EIENDOM, SYKEHUSET BUSKERUD HF 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Buskerud HF sin anmodning om 

samtykke til salg av eiendommene Lerberg og Underlia 51 til foretaksmøtet for Helse 
Sør-Øst RHF for behandling.  

2. Eiendommen Fjellbrott, Bergåsveien 40, Nedre Eiker er innenfor styret for Helse Sør-
Øst RHF sine fullmaktsgrenser. Styret gir således styreleder fullmakt til å avholde 
foretaksmøte for Sykehuset Buskerud HF for formelt å beslutte salg av denne 
eiendommen. 

3. Styret forutsetter at eiendommene selges til høystbydende på det åpne markedet. 
4. De frigjorte midlene anvendes i samsvar med de forutsetninger som fremkommer av 

styret for Helse Sør-Øst RHF sin sak 22/2007.  Investeringer over 10 MNOK må 
behandles i henhold til fullmaktsstrukturen som styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 
37/2007. 

 
058-2008 LYKKELITEN FØDESTUE 
 
Punkt 8 i driftsorienteringer fra administrerende direktør vedr. Lykkeliten fødestue ble tatt 
opp til særskilt drøfting i styret. Det ble drøftet om styret skulle behandle dette som egen 
sak og om styret skulle gjøre en egen vurdering av om dette var en sak som skal 
omfattes av helseforetakslovens § 30. Etter drøfting kom styret til at de ville støtte de 
vurderinger administrerende direktør hadde gitt i sin driftsorientering til styret. 
 
Protokolltilførsel fra styremedlem Svein Øverland: 
Styremedlem Svein Øverland mener at helseforetaksloven må forstås slik at saken om 
Lykkeliten er en § 30-sak og må behandles som det. 
 
 
ANDRE ORIENTERINGER: 
• Driftsorienteringer fra administrerende direktør 
• Brev datert 18/5-08 (mottatt 21/5) fra foretakstillitsvalgt for overlegene Dnlf Olaug 
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Villanger, Rikshospitalet 
• Uredning av regjeringens fremlegg til revidert nasjonalbudsjett 2008, kap 732 

Regionale helseforetak 
• Belysning av vesentlige punkter rundt fødetilbudet ved Lykkeliten fødestue. 

Konsekvenser ved nedleggelse. Notat fra seksjonsjordmor ved Lykkeliten fødestue 
• Fødestua Lykkeliten på Rjukan. Pressemelding fra stortingsrepresentantene Gunn 

Olsen og Terje Aasland, Telemark Ap 
• Hva skjer med Blefjell sykehus? Brev datert 12.05.08 fra Mental Helse Telemark 
• Uttalelse vedr anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for 

rusmiddelavhengige fra Samarbeidsforum for norske kollektiv 
• Mail vedr Flytting av BKL Voksentoppen, Rikshospitalet 
• Forvaltningsrevisjon - Oppfølging og kvalitet i private institusjoner innen rusomsorg. 

Brev datert 08.05.08 fra Helse Sør-Øst RHF til Riksrevisjonen 
 
 
 
 
TEMASAKER 
• Presentasjon av Aker universitetssykehus HF v/administrerende direktør Hulda 

Gunnlaugsdottir 
• Omstillingsprogrammet.  

• Hovedstadsprosessen. Scenarier for utvikling i sykehusområde Sentrum. 
v/viseadministrerende direktør Mari Trommald.  

• Krav til akuttberedskap i sykehus.   
• Medie- og kommunikasjonsstrategi v/ kommunikasjonsdirektør Gunn K. 

Sande 
• Overenskomstrevisjonen 2008 (lønnsoppgjøret) 
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Møtet hevet kl. 18.50 
 
 
 
 
Oslo, 22. mai 2008 
 
 
   

Hanne Harlem 
Styreleder 

 Harry Konterud 
nestleder 

   

   

Anne Carine Tanum  Finn Wisløff 
 

   

   

Randi Talseth  Andreas Kjær 
   

   

Kirsten Huser Leschbrandt  Knut Even Lindsjørn 
 

   

   

Dag Stenersen  Anne Marie Bagstad Jøranli 
 

   

   

Berit Eivi Nilsen  Kirsten Brubakk 
 

   

   

Svein Øverland  Morten Falkenberg 
 

   

   

Lizzie Irene Ruud Thorkildsen  Lars Kristian Eikvar 
   
   
   

  Tore Robertsen 
styresekretær 
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Møteprotokoll  
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Royal Christiania, Oslo og telefon 

Dato: 5. juni 2008  

Tidspunkt: 1700-1730 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
    
Hanne Harlem Styreleder   
Harry Konterud Nestleder   
Anne Carine Tanum   på telefon 
Finn Wisløff   på telefon 
Randi Talseth    
Andreas Kjær    
Kirsten Huser Leschbrandt   på telefon 
Knut Even Lindsjørn   på telefon 
Dag Stenersen    
Anne Marie Bagstad Jøranli    
Berit Eivi Nilsen   Forfall 
    
    
    
    
    
Styremedlemmer valgt av de ansatte var ikke innkalt til møtet, jfr helseforetaksloven 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
Administrerende direktør Bente Mikkelsen 
Direktør Styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 
Konserndirektør Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Atle Brynestad, 
HR-direktør Marit Kobro 
 
 
Konstituering 

Innkalling og saksliste ble godkjent 
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Saker som ble behandlet: 
 
059-2008 OVERENSKOMSTFORHANDLINGENE 2008 
 
Saken ble behandlet i lukket møte med henvisning til offentlighetsloven § 6, 2a 
 
Styrets enstemmige 

V E D T A K 
 
1. Styret forutsetter at lønnsoppgjøret for helseforetakene ligger innenfor de premisser 

som er lagt for det inntektspolitiske samarbeidet og de rammer og normer som er 
satt ved gjennomføring av forhandlingene i frontfaget i LO/NHO og den oppfølging 
dette har fått for gjennomføringen av de offentlige oppgjørene Staten og KS-
området. 

2. Styret ber om at administrasjonen, når oppgjøret er gjennomført, legger frem for 
styret en vurdering av resultatet av oppgjøret og hvilke konsekvenser det bør få.  

 
Møtet hevet kl. 17:30 
 
 
Oslo, 5. juni 2008 
 
   

Hanne Harlem 
Styreleder 

 Harry Konterud 
nestleder 

   

   

Anne Carine Tanum  Finn Wisløff 
 

   

   

Randi Talseth  Andreas Kjær 
   

   

Kirsten Huser Leschbrandt  Knut Even Lindsjørn 
 

   

   

Dag Stenersen  Anne Marie Bagstad Jøranli 
 

   

   

Berit Eivi Nilsen   
   

  Tore Robertsen 
styresekretær 

 


