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SAK NR 071-2008 
PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 05.06.08 - OPPFØLGING  
 
 
 
Forslag til: 
 

V E D T A K 
 
 
Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 5. juni 2008 med tilhørende 
oppfølgingspunkter til etterretning. 
 
 
 
 

Hamar, 12. juni 2008 
 
 
 

Bente Mikkelsen 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

Det ble avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF den 05.06.08.  
 
Protokoll fra foretaksmøtet følger vedlagt. 
 
Oppfølgingspunkter fra protokollen er spesifisert i vedlagte gjennomgang. Oppfølgingen 
samordnes med krav fra tidligere foretaksmøter og videreføres gjennom vedtatt 
styringsmodell i dialog med helseforetakene i direktør- og styreledermøter og i foretaksmøter 
med helseforetakene.  
 
Med henvisning til ovennevnte dokument og gjennomgangen nedenfor, anbefaler 
administrerende direktør at styret tar protokollen fra foretaksmøtet til etterretning.  
 
Rapporteringen til styret skjer i den ordinære måneds- og tertialrapporten, i tillegg til den 
omfattende rapporteringen som skjer i Årlig melding. Det vil bli gitt en status til styret per 
første halvår i forhold til gjennomføringen av det samlede oppdraget. 
 
 

2. Faktagrunnlag 

Styringslinjen overfor de regionale helseforetakene er todelt. For 2008 er det samlede 
styringsbudskap gitt gjennom: 
 

• Oppdragsdokumentet for 2008, hvor eier bl.a. stiller krav til ivaretakelse av ”sørge for”-
ansvaret, og klargjør tildelingen av midler og ressursgrunnlag. 

• I foretaksmøter stiller departementet krav i kraft av å være eier. 
 
I protokollene fra foretaksmøtene klargjør eier overordnede styringsbudskap og 
prestasjonskrav, organisatoriske og økonomiske krav og rammebetingelser samt evt. 
endringer i vedtektene. 
 
I foretaksmøtet 5. juni 2008 er det presisert krav om likviditetsutvikling, økonomisk kontroll, 
kompetanse og oppfølging. Det gis utvidet låneramme i forbindelse med utbygging av 
sykehotell på Radiumhospitalet og unntaket fra resultatkrav for 2008 tallfestes. Innen faglige 
styringsbudskap fokuseres arbeidet med å redusere epikrisetid, andel strykninger fra 
planlagte operasjoner og øke bruk av individuell plan. Det presiseres at omstillingene som 
foregår i Helse Sør-Øst RHF med oppgavefordelingen mellom sykehusene og dialog med 
kommuner må gjelde for hele behandlingskjeden og alle tjenesteområder, også innenfor 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. 
 
Videre gis tilslutning til salg av spesifiserte eiendommer ved en del helseforetak, og det 
understrekes at engangseffekter ved slik avhending av eiendom vil inngå i vurdering av 
resultatoppnåelse og Helse Sør-Øst RHFs fremtidige behov for langsiktige lån. Det 
understrekes at salg av personalboliger må gjøres på en måte som tilfredsstillende ivaretar 
hensynet til ansatte. 
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3. Administrerende direktørs vurderinger 

Foretaksmøtet 5. juni inngår, sammen med styringssignaler fra oppdragsdokumentet for 
2008 og tidligere gjennomførte foretaksmøter, i eiers presisering av den helhetlige oppgaven 
som styret for Helse Sør-Øst RHF har ansvar for å løse. 
 
Risiko og sårbarhet 
Eiers fokus er rettet mot de utfordringer som er særlig krevende å løse og som derved 
medfører behov for ytterligere styrket oppmerksomhet. Både for det enkelte helseforetak og 
generelt for foretaksgruppen vil vellykket gjennomføring av tiltak på disse spesielt fokuserte 
områdene være viktig for omdømme. 
 
Oppfølgingen vil skje gjennom etablerte systemer/rutiner. Det legges til grunn at den 
samlede aktiviteten tilpasses innenfor de økonomiske rammer som eier har bevilget. 
Oppgavene fordrer fullt fokus i alle ledd av organisasjonen. 
 
Oppfølging av styringskravene vil være en vesentlig oppgave i virksomhetenes internkontroll 
og risikovurdering. 
 
Gjennomføring 
En rekke av styringssignalene er allerede under oppfølging i Helse Sør-Øst, noe som gir et 
godt utgangspunkt for måloppnåelse. 
 
 
 
 
Vedlegg: 1: Gjennomgang av styringsbudskap - oppfølging i Helse Sør-Øst 
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Vedlegg 2 
 

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 5. JUNI 2008 
 

Gjennomgang av styringsbudskap - oppfølging i Helse Sør-Øst 
 

 
Styringsbudskap / Sak 

 
Ansvar og 

oppfølging i RHF 

 
Oppfølging overfor 

HF og i RHF 
 
Sak 3:  Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 
3.1 Resultatkrav 2008 

De regionale helseforetakene skal fra og med 2007 bli målt på ett entydig resultatbegrep. Dette 
innebærer at tidligere års korrigeringer for nivå på verdsetting og levetider for anleggsmidlene er 
erstattet av et krav til et maksimalt regnskapsmessig underskudd. Det er vedtatt en økning i årlige 
bevilgninger som sammen med basisbevilgninger for gjenanskaffelse og vedlikehold skal gi 
dekning for opprettholdelse av den fulle verdi av varige driftsmidler. Behovet for det opprinnelige 
strukturfondet bortfaller dermed, og restverdien overføres til ”Annen innskutt egenkapital” pr. 
31.12.07. 

Regnskapsmessig årsresultat for 2007 for foretaksgruppen Helse Sør-Øst viser et underskudd 
som er hele 1 086,8 mill. kroner svakere enn eiers styringsmål. Foretaksmøtet konstaterte at 
resultatkravet for 2007 dermed på langt nær er oppfylt. Realiserte effekter av nødvendige 
omstillingstiltak i 2007 er vesentlig mindre og kostnadsveksten har vært vesentlig større enn 
forutsatt. Foretaksmøtet konstaterte videre at deler av den manglende resultatoppnåelsen først 
ble meldt mot slutten av 2007, noe en må søke å unngå for framtida. 

AD / ØK Ivaretatt i 
foretaksmøter i 2008. 

Rapporteringssystem 
og fast oppfølging 
overfor HF. 

3.2 Økonomisk styring og kontroll 
Foretaksmøtet uttrykte bekymring over at det kan synes som den negative trenden fra 2007 
fortsetter inn i 2008 og understreket viktigheten av kontinuerlig oppfølging av risikobildet, blant 
annet for å sikre god økonomisk styring og kontroll i omstilingsperioder. Foretaksmøtet presiserte 
viktigheten av at det iverksettes tilstrekkelige tiltak for å sikre kostnadskontroll og oppfølging av 
omstillingstiltak.  

AD / ØK Ivaretatt i 
foretaksmøter i 2008. 

Rapporteringssystem 
og fast oppfølging 
overfor HF. 

Foretaksmøtet forutsatte videre at det tas nødvendige grep for å sikre tilfredsstillende økonomisk 
kompetanse og tilstrekkelig med ledelsesmessige ressurser i det regionale helseforetaket. 

 

ØK Prosess iverksatt i 
RHF. 
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Styringsbudskap / Sak 

 
Ansvar og 

oppfølging i RHF 

 
Oppfølging overfor 

HF og i RHF 
3.3 Likviditetsutvikling 

Foretaksmøtet så meget alvorlig på likviditetsutviklingen i foretaksgruppen. Det er ikke foreslått å 
øke driftskredittrammen, og driftskredittrammen er i stor grad allerede fordelt ut til de regionale 
helseforetakene. Foretaksmøtet la til grunn at Helse Sør-Øst RHF sin bruk av midler til drift og 
investeringer i 2008 blir prioritert innenfor de rammebetingelser som nå er gitt. Den negative 
resultatutviklingen Helse Sør-Øst har hatt i første del av 2008 forutsetter at Helse Sør-Øst RHF 
har stor oppmerksomhet på likviditetsutviklingen resten av året. 

AD / ØK Driftsavtale og 
foretaksmøte.  

Rapporteringssystem 
og fast oppfølging 
overfor HF. 

Eget prosjekt for 
likviditetsstyring 
iverksatt. 

 
Sak 5:  Presisering av resultatkrav 2008 
5.1 Unntak fra resultatkrav 2008 

Det er foreslått å øke bevilgningene til de regionale helseforetakene i 2008 med til sammen 3 200 
mill. kroner for å dekke økte pensjonspremier. Med forbehold om godkjenning fra Stortinget vil 
dette bevilgningsnivået redusere pensjonskostnadene som er unntatt fra resultatkravet 
tilsvarende, fra 3 800 mill. kroner til 600 mill. kroner. Unntaket er basert på de aktuarmessige 
beregningene som foreligger p.t., med økonomiske parametre pr 31. desember 2007. Helse Sør-
Øst RHF sin andel av dette beløpet utgjør 331 mill. kroner som unntas fra resultatkravet for 2008. 

AD / ØK Foretaksmøter for å 
presisere resultatkrav 
for 2008. 

 
Sak 6:  Endringer i lånerammen for 2008 
6.1 Utvidet låneramme til utbygging av sykehotell på Radiumhospitalet 

Regjeringen har foreslått å øke bevilgningen til investeringslån i sykehus for å sikre at Helse Sør-
Øst RHF kan finansiere utbyggingen av et tilbygg på Radiumhospitalet med en samlet statlig 
finansiering på 110 mill. kroner i 2008 og 2009. Med forbehold om godkjenning fra Stortinget 
utvides Helse Sør-Øst RHF sin låneramme for 2008 med 50 mill. kroner til totalt 825 mill. kroner. 
Økningen kan kun benyttes til utbygging av sykehotell på Radiumhospitalet (Montebello). 

 

 

 

AD / ØK Tas til etterretning. 

Følges opp i forhold 
til Rikshospitalet HF. 
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Ansvar og 

oppfølging i RHF 

 
Oppfølging overfor 

HF og i RHF 
 
Sak 7:  Årlig melding 

 

7.1 Epikrisetid 
Foretaksmøtet registrerte at Helse Sør-Øst RHF har iverksatt tiltak for å nå målsettingen om at 
minst 80 pst av epikrisene skal sende ut innen sju dager. Foretaksmøtet merket seg at tiltakene 
ikke har ført til bedre resultat i 2007 enn i 2006, men at Helse Sør-Øst RHF arbeider aktivt for å nå 
målsettingen.  

Tjenesteutvikling / 
Kvalitet 

Strategisk fokus - mål 
2008. 

Driftsavtale.  

Rapporteringssystem 
og fast oppfølging 
overfor HF. 

7.2 Strykninger fra planlagt operasjon 
Foretaksmøtet registrerte at andel strykninger fra planlagt operasjon er 8 pst i Helse Sør-Øst RHF. 
Dette samsvarer med landsgjennomsnittet, men er for dårlig i forhold til kravet om færre enn 5 pst 
strykninger. Foretaksmøtet forventet at det tas tak i årsakene til manglende måloppnåelse. 

Tjenesteutvikling / 
Kvalitet 

Strategisk fokus - mål 
2008. 

Driftsavtale.  

Rapporteringssystem 
og fast oppfølging 
overfor HF. 

7.3 Oppgavefordeling 
Foretaksmøtet merket seg at Helse Sør-Øst RHF har satt i gang en gjennomgang av 
oppgavefordelingen mellom sykehusene i regi av hovedstadsprosessen samt at Helse Sør-Øst 
RHF er i dialog med kommuner i helseregionen med henblikk på å bedre samhandlingen mellom 
nivåene i helsetjenesten. Foretaksmøtet var tilfreds med at det er fokus på dette arbeidet, men 
påpekte at dette arbeidet må gjelde for hele behandlingskjeden og alle tjenesteområder, også 
innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. 

 

 

 

 

 

VAD Ivaretas i videre 
arbeid med 
omstillings-
programmet. 



 

 Side 7 av 8 

 
Styringsbudskap / Sak 

 
Ansvar og 

oppfølging i RHF 

 
Oppfølging overfor 

HF og i RHF 
7.4 Individuell plan 

Foretaksmøtet viste til Helse Sør-Øst RHF sin rapportering om bruk av individuell plan. Individuell 
plan er et viktig verktøy for å styrke koordineringen og samhandlingen mellom nivåene i 
helsetjenesten. Foretaksmøtet forventet derfor at det arbeides for å øke bruken av individuell plan. 

Tjenesteutvikling / 
Kvalitet 

Strategisk fokus - mål 
2008. 

Driftsavtale.  

Rapporteringssystem 
og fast oppfølging 
overfor HF. 

 
Sak 8:  Salg av eiendom 
8.1 Salg av spesifiserte eiendommer 

Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 023-2008, 035-2008, 036-2008, 037-2008 og 057-2008 med 
tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av spesifiserte eiendommer ved Blefjell 
sykehus HF, Sørlandet sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Buskerud HF. 
Frigjorte midler ved salget skal benyttes etter de forutsetninger som følger av styret i Helse Sør-
Øst RHF sin sak 022-2007. 

Juridisk / Eiendom Foretaksmøter. 

8.2 Forhold omkring salg av eiendommer 
Foretaksmøtet presiserte at ved vurdering av resultatoppnåelse i Helse Sør-Øst RHF vil en se hen 
til engangseffekter, herunder gevinster eller tap fra salg av eiendom. 

Foretaksmøtet tar til etterretning at salgene vil inngå i departementets samlede vurderinger av 
Helse Sør-Øst RHF sitt fremtidige behov for langsiktige lån. 

Foretaksmøtet legger til grunn at Helse Sør-Øst RHF sørger for at salg av personalboliger gjøres 
på en måte som ivaretar hensynet til ansatte på en tilfredsstillende måte. 

 

 

 

 

 

ØK Foretaksmøter. 
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Oppfølging overfor 

HF og i RHF 
 
Sak 9:  Forsvarlighet og kvalitet i akuttmottakene 

Foretaksmøtet viste til at årsaken til at Statens helsetilsyns rapport om akuttmottakene behandles 
i foretaksmøtet, er funnets alvorlighetsgrad. 

Foretaksmøtet ba om at Helse Sør-Øst RHF må sikre at alle de påpekte avvikene rettes opp og at 
Helse Sør-Øst RHF må sikre at ledelsen ved helseforetaksene iverksetter systematiske tiltak for å 
få bedre styring, ledelse og drift av akuttmottakene. Foretaksmøtet understreket at dette arbeidet 
må gis nødvendig prioritet og ses i sammenheng med Sosial- og helsedirektoratets arbeid som 
skal beskrive og foreslå ulike modeller for organiseringen av akuttmottakene. 

Foretaksmøtet konstaterte at det er behov for større systematikk i de regionale helseforetakenes 
og helseforetakenes oppfølging av Statens helsetilsyns rapporter, for å sikre at tiltak iverksettes 
og at organisasjonen kontinuerlig lærer av de gjennomførte tilsynene. Foretaksmøtet la til grunn at 
dette følges opp. 

AD / Tjenesteutvikling 
/ Kvalitet 

Foretaksmøter i mai 
2008.  

Rapporteringssystem 
og fast oppfølging 
overfor HF. 

 


