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Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Helse Sør-Øst RHF 20.11.2008 
 

 
 
SAK NR 105-2008 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15. OKTOBER 2008  
 
 

Forslag til vedtak: 

 
Protokoll fra styremøte 15. oktober 2008 godkjennes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hamar, 12. november 2008 

 
Bente Mikkelsen 

administrerende direktør 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 Referanse 

 
 
Saksframlegg 
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Møteprotokoll 

 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Møtesenteret, Grev Wedels plass 5 

Dato: 15. oktober 2008, med temasaker 14. oktober kl 16-20  

Tidspunkt: 09.00-16.00 

 
 

Følgende medlemmer møtte: 

    
Hanne Harlem Styreleder   
Harry Konterud Nestleder   
Anne Carine Tanum   Til kl 1315 
Finn Wisløff   Fra kl 1200 
Randi Talseth    
Andreas Kjær   Forfall 
Kirsten Huser Leschbrandt   Til kl 1515 
Knut Even Lindsjørn   Fra kl 1000 
Dag Stenersen   Til kl 1500 
Anne Marie Bagstad Jøranli   Forfall 
Berit Eivi Nilsen    
Kirsten Brubakk    
Svein Øverland    
Morten Falkenberg    
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen    
Lars Kristian Eikvar    
 
Fra brukerutvalget møtte:  
Alf Magne Bårdslett 
 
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, viseadministrerende direktør Kristin 
Wieland, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, konserndirektør Peder Olsen, 
revisjonsdirektør Liv Todnem 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
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Saker som ble behandlet: 
 
089-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. 

SEPTEMBER 2008 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

Protokoll fra styremøte 4. september 2008 godkjennes. 
 
 
 
090-2008 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 

ANDRE TERTIAL 2008 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per andre tertial 2008 til 
etterretning. Styret legger til grunn at likviditetsutviklingen følges nøye og at ny 
status fremlegges i neste møte. 

 
2. Styret er opptatt av at det er et kontinuerlig fokus på å forbedre de 

kvalitetsindikatorene som ikke er i tråd med målsatte krav. 
 
3. Styret er ikke fornøyd med utviklingen i sykefraværet og understreker at det både 

av hensyn til de ansatte og pasientene er behov for målrettede tiltak ved enheter 
med høyt sykefravær 

 
4. Styret understreker at styringen og oppfølgingen av de vedtatte 

omstillingstiltakene i foretaksgruppen må forsterkes ytterligere. Styret legger 
særlig vekt på at omstillingstiltakene og aktivitets- og bemanningsutviklingen blir 
fulgt nøye. 

 
5. Styret ser at det fortsatt er knyttet betydelig risiko til realisering av 

omstillingstiltakene i foretakene og ber administrerende direktør å gjennomføre 
nødvendige tiltak for redusere denne risikoen. 

 
6. I rapporteringen av risikovurdert årsresultat legges det til grunn at omlegging av 

poliklinikkfinansiering er budsjettnøytralt. Styret ser med bekymring på at det 
fortsatt er en uavklart situasjon med hensyn til hvilke inntekter foretaksgruppen 
vil få knyttet til somatisk poliklinisk virksomhet, og den resultatmessige risikoen 
som er knyttet til dette. 

 
7. Styret gir styreleder fullmakt til å gjennomføre foretaksmøte i Sykehuset 

Innlandet HF, Akershus universitetssykehus HF og Blefjell sykehus HF for å 
innskjerpe resultatkravet for 2008 og understreke at fremdriftsplaner i forhold til 
realisering av vedtatte omstillingstiltak må holdes, samt at det utvikles nye tiltak 
der det er behov for det. Redegjørelsene gitt i foretaksmøtene legges frem for 
styret til orientering. 

 
Stemmeforklaring fra styremedlemmene Lizzie Ruud Thorkildsen, Lars Eikvar, Svein 
Øverland, Kirsten Brubakk og Morten Falkenberg: 
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I arbeidet med å nå resultatkravet forutsettes at det foretas konsekvensanalyser i forhold 
til pasienttilbud og konsekvenser for ansatte og at kun tiltak med akseptable 
konsekvenser iverksettes. 
 
 
091-2008 NYE AHUS - TERTIALRAPPORT PER ANDRE TERTIAL 2008 
 
Før styrets behandling av saken ble det gitt en statusrapport vedr driften i nytt sykehus 
ved administrerende direktør Erik K Normann, prosjektdirektør Bjørn Sund og 
administrerende direktør Per Lund. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Tertialrapport per andre tertial for Nye Ahus tas til etterretning. 
 
 
 
092-2008 ARBEIDET MED INNTEKTSMODELL FOR HELSE SØR-ØST 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å utvikle en ny kriteriebasert modell for 

inntektsfordeling i Helse Sør-Øst til orientering. 
 
2. Styret understreker at formålet med å utvikle en kriteriebasert modell for 

inntektsfordelingen er at en ny modell skal understøtte de vedtatte strategier og 
helsepolitiske mål som gjelder for Helse Sør-Øst. Modellen skal sikre målet om 
likeverdige helsetjenester. 

 
3. Styret konstaterer at en ikke har tilstrekkelig grunnlag for å innføre en kriteriebasert 

inntektsfordeling innen somatikk (DRG-basert aktivitet) allerede fra 2009 som følge 
av de store usikkerheter som knytter seg til de foreløpige modellberegningene som 
det er redegjort for i saken.  

 
4. Styret forutsetter at en fremtidig modell er fleksibel og robust nok til å kunne 

håndtere eventuelle større omfordelinger av inntekter mellom helseforetakene som 
følge av endringer som skal gjennomføres i sykehusområder og 
helseforetaksstruktur, som et resultat av arbeidet med hovedstadsprosessen i 
omstillingsprogrammet.  

 
5. Styret slutter seg til at inntektsfordelingen for 2009 i hovedsak baseres på den 

eksisterende fordelingen. Basert på den kunnskapen som en har fått fra arbeidet 
med ny inntektsmodell og resultatene av ulike modellberegninger, ber imidlertid 
styret om at det vurderes skjønnsmessige justeringer av den eksisterende 
inntektsrammene i 2009. Endelig inntektsfordeling fastlegges når styret behandler 
saken om budsjett 2009 i møte19. november 2008.  

 
6. Styret ber om at arbeidet med å videreutvikle en kriteriebasert inntektsfordeling i 

Helse Sør-Øst prioriteres. Styret ber om at det til styremøtet i mai 2009 legges fram 
en sak som avklarer hvilke deler av den samlede inntektsfordelingen som kan skje 
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etter en ny og kriteriebasert fordelingsmodell og hvordan dette kan håndteres i 
forhold til budsjett 2010. Styret legger til grunn at helseforetakene trekkes aktivt med 
i dette arbeidet og at administrerende direktør sikrer tilstrekkelig kompetanse og 
kapasitet til utredningsarbeidet. Styret ber om at det legges frem en konkret plan for 
hvordan det skal arbeides med en ny inntektsmodell i neste styremøte.    

 
 
 
093-2008 RIKSHOSPITALET HF - SALG AV NJORDS VEI 16 I BÆRUM 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Rikshospitalet HF sin anmodning om 

samtykke til salg av boligene i Njords vei 16, gnr. 5/bnr. 1 i Bærum kommune, til 
foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF for behandling. 

 
2. Styret forutsetter at det videre barnehagetilbudet sikres i henhold til protokollen fra 

foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 27.06.2008. 
 
3. Styret forutsetter at eiendommen selges til høystbydende på det åpne markedet. 
 
4. De frigjorte midlene skal primært benyttes til nedbetaling av gjeld.  Annen 

disponering av midlene kan bare skje etter særskilt søknad. 
 
 
 
094-2008 SYKEHUSET BUSKERUD HF - SALG AV EIENDOMMER 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Buskerud HF sin anmodning om 

samtykke til salg av institusjonen Brøholt, gnr. 80/bnr. 84 i Røyken kommune, til 
foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF for behandling. 

 
2. Styret i Helse Sør-Øst RHF gir samtykke til salg av eiendommene Sørbyløkka, gnr. 

114/bnr. 554, og Lilleløkka, gnr. 114/bnr. 19, begge i Drammen kommune. 
 
3. Styret legger til grunn at antallet barnehageplasser minst opprettholdes, jfr. 

protokollen fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF fra 27.06.2008. 
 
4. Styret forutsetter at eiendommene selges til høystbydende på det åpne markedet. 
 
5. De frigjorte midlene skal primært benyttes til nedbetaling av gjeld.  Annen 

disponering av midlene kan bare skje etter særskilt søknad. 
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095-2008 SYKEHUSET TELEMARK HF – SALG AV STIGERTUN I SKIEN 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Telemark HF sin anmodning om 

samtykke til salg av institusjonen Stigertun, gnr. 2/bnr. 306 og 307 i Skien kommune, 
til foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF for behandling. 

 
2. Styret aksepterer at institusjonen selges til BUF-etat til normal markedspris, for bruk 

for mindreårige asylsøkere,.  Hvis slikt salg ikke finner sted, forutsettes eiendommen 
solgt til høstbydende på det åpne markedet. Styret forutsetter at Sykehuset Telemark 
HF sikrer at salget ikke kommer i strid med EØS-avtalens regler om offentlig 
statsstøtte, jfr. artikkel 61.  

 
3. De frigjorte midlene skal primært benyttes til nedbetaling av gjeld.  Annen 

disponering av midlene kan bare skje etter særskilt søknad. 
 
 
 
096-2008 INSTRUKS FOR REVISJONSKOMITEEN 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret vedtar instruks for revisjonskomiteen i Helse Sør-Øst RHF med de endringer som 
ble gjort i møtet. 

 
 
 
097-2008 ARBEIDSAVTALEN FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR. 

LØNNSREGULERING PER 1. JUNI 2008, JFR SAK 078-2008 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Saken ble drøftet. 
 
 
098-2008 OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM TIL REVISJONSKOMITEEN 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret oppnevner Anne Marie Bagstad Jøranli som medlem i styrets revisjonskomite. 
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099-2008 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSPROGRAMMET. 

STATUSRAPPORT SEPT. 2008 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar statusrapport for gjennomføringen av omstillingsprogrammet til orientering.  
 
 
 
100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
101-2008 ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF 

JUNI 2007-SEPTEMBER 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 
september 2008 til orientering. 
 
 
 
102-2008 ORIENTERINGSSAK: ENERGIØKONOMISERING OG 

ENERGILEDELSE I HELSE SØR-ØST 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar redegjørelsen om energiøkonomisering og energiledelse til orientering. 
 
 
 
103-2008 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2008 OG 2009 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Årsplan styresaker tas til orientering. 
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104-2008 SØRLANDET SYKEHUS HF – SALG AV FARSUND SYKEHUS 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sørlandet sykehus HF sin anmodning om 

samtykke til salg av eiendommene som utgjør Farsund sykehus i Farsund kommune, 
gnr. 1 / bnr. 242, 785 og 786, til foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF for 
behandling.. 

 
2. Styret anbefaler at eiendommene selges til Farsund kommune på framforhandlede 

vilkår. 
 
3. De frigjorte midlene skal primært benyttes til nedbetaling av gjeld.  Annen 

disponering kan bare skje etter særskilt søknad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDRE ORIENTERINGER: 
 Driftsorienteringer fra administrerende direktør, inkl tilleggsorientering om 

hornhinnetransplantasjon. Notat fra professor Liv Drolsum, øyeavd. Ullevål 
universitetssykehus. Informasjon om medarbeiderundersøkelse i Helse Midt-Norge 

 Protokoll møte i Revisjonskomiteen 4.9 og 12.9 
 Brev fra Rådet for psykisk helse – innsattes rett til helsehjelp  
 
 
TEMASAKER, presentert i forkant av det ordinære møtet: 
 Presentasjon av kvalitetsindikatorene v/viseadministrerende direktør Mari Trommald 
 Omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen v/adm- dir Bente Mikkelsen og 

viseadm. dir. Mari Trommald 
 Dette er våre erfaringer fra Stockholm da vi fusjonerte Karolinska og 

Huddinge v/Göran Stiernstedt  
 The healthcare for London project v/ Penny Dash 
 

 Status økonomi/aktivitet Ullevål universitetssykehus v styrets nestleder og adm dir 
ved Ullevål universitetssykehus 

 
 
Møtet hevet kl. 15.40 
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Oslo, 15. oktober 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 

  
 


