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Foreløpig - Møteprotokoll 

 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Thon Hotell Arena, Lillestrøm 

Dato: 20. november 2008 med temasaker 19. november kl 18-20  

Tidspunkt: 08.00-16.00 

 
 

Følgende medlemmer møtte: 

    
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 forfall 19/11 vara Hela R Grinden 19/11 
Lars Kristian Eikvar    
 
Fra brukerutvalget møtte:  
Alf Magne Bårdslett 
Eva Wilhelmsen 
 
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: 
 
105-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15. 

OKTOBER 2008 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøte 15. oktober 2008 godkjennes. 
 
 
106-2008 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2008 
 
Viseadministrerende direktør Atle Brynestad presenterte oppdaterte aktivitets- og 
økonomitall per oktober 2008. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2008 til etterretning. 
2. Styret ser at det er knyttet betydelig risiko til realisering av omstillingstiltakene i 2. 

halvår og ber administrerende direktør å gjennomføre nødvendige tiltak for å 
redusere risikobildet.  

3. Det økonomiske utfordringsbildet er ulikt for foretakene i foretaksgruppen. Styret ber 
administrerende direktør differensiere oppfølging og bruk av ressurser slik at de 
foretakene med størst utfordring i forhold til økonomisk situasjon følges tettest opp. 

4. På bakgrunn av utviklingen i Sykehuset Innlandet HF ønsker styret at styreleder og 
administrerende direktør i helseforetaket redegjør for den økonomiske utviklingen i 
foretaket for styret i Helse Sør-Øst RHF i desember 2008. 

 
 
 
107-2008 BUDSJETT 2009 - FORDELING AV INNTEKT TIL DRIFT OG 

INVESTERING 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret forutsetter at årsregnskapet 2009 for foretaksgruppen samlet sett får et 

økonomisk resultat i balanse, i samsvar med eiers krav. 
2. Foretaksgruppen står overfor betydelige økonomiske utfordringer også i 2009, og det 

vil fortsatt kreve sterkt ledelsesmessig fokus på omstilling, kvalitetsforbedring og 
kostnadseffektive driftsløsninger for å kunne innfri resultatkravet, samtidig som 
pasienttilbudet opprettholdes og økes i henhold til føringene i statsbudsjett for 2009. 

3. Den økonomiske utfordringen sammen med den usikkerheten som knytter seg til 
kostnader ved gjennomføring av større omstillinger og når gevinstene kan hentes ut, 
tilsier at det i 2009 er viktig at det settes et særlig fokus på ledelse og 
arbeidsmiljøtiltak. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger skal legges til 
grunn. Tiltak som sikrer et godt arbeidsmiljø og mulighet for faglig utvikling må 
vurderes. Avtalen om et inkluderende arbeidsliv følges opp. 
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4. Det generelle aktivitetsnivået i helseforetakene forutsettes økt i 2009 som følge av 

økte bevilgninger i forslaget til statsbudsjett 2009. Det samme kravet knytter seg til 
de områder som gis en særskilt regional prioritering i budsjett 2009.  
a. Døgn- og dagbehandling innen somatisk sektor for pasienter bosatt i regionen 

skal tilsvare 682 496 DRG-poeng. Dersom dette tallet endres i 
oppdragsdokumentet justeres helseforetakenes ramme tilsvarende. 

b. Aktiviteten innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
(TSB) skal øke både som følge av økt bevilgning til sektoren og som følge av 
økte midler til generell aktivitetsvekst.  

5. Med bakgrunn i at det er knyttet særskilte utfordringer til det samlede kostnads- og 
inntektsbildet ved ibruktagelse av Nye Ahus, og den samlede finansieringen av det 
nye sykehuset, er det er i budsjettframlegget tatt høyde for denne risikoen. 
Administrerende direktør vil komme tilbake til styret i desember 2008 med en 
oppdatert oversikt over den økonomiske situasjonen ved foretaket. 

6. Administrerende direktør gis fullmakt til å:  
a. Inngå avtaler om bestilling av spesialisthelsetjenester (”driftsavtaler”) for 2009 

med helseforetakene og de private ideelle sykehusene. Det forutsettes at de 
inngåtte avtalene godkjennes av styrene i helseforetakene/sykehusene.  

b. Inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra andre regionale helseforetak og 
private tilbydere innenfor den vedtatte budsjettrammen. 

c. Fordele budsjettmidler som foreløpig er avsatt på sentral budsjettpost. 
d. Fordele investeringsmidler, herunder investeringsmidler til regionale IKT- 

prosjekter 
Styret orienteres om tildelingene av disse midlene 
7. Følgende inntektsrammer fordeles for 2009: 
 

  

1000 kroner
Sum faste 

inntekter 2009

Aker universitetssykehus HF 2 202 674

Akershus universitetssykehus HF 2 571 302

Blefjell Sykehus HF 605 860

Psykiatrien i Vestfold HF 721 816

Rikshospitalet HF 2 694 950

Ringerike Sykehus HF 417 754

Sunnaas sykehus HF 264 471

Sykehuset Asker og Bærum HF 1 386 016

Sykehuset Buskerud HF 1 741 445

Sykehuset Innlandet HF 4 149 653

Sykehuset i Vestfold HF 1 294 652

Sykehuset Telemark HF 1 618 469

Sykehuset Østfold HF 2 610 372

Sørlandet Sykehus HF 2 690 382

Ullevål universitetssykehus HF 4 953 822

Diakonhjemmet sykehus AS 810 234

Lovisenberg Diakonale sykehus AS 863 943

Martina Hansens Hospital AS 100 874

Revmatismesykehuset AS 28 527

Betanien Hospital 47 889

Sykehuspartner 70 500

Helse Sør-Øst RHF 7 591 570

I alt 39 437 174  
 

Endelige inntektsrammer vil bli fastsatt i forbindelse med inngåelse av driftsavtaler 
for 2009. 
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Administrerende direktør vil komme tilbake til styret med en egen sak om 
budsjettmessige virkninger for 2009 av implementering av omstillingsprogrammet, 
herunder hovedstadsprosessen. 

8. Styret er bekymret for at finansiering av somatiske poliklinikker ikke understøtter 
ønsket behandlingsutvikling. 

 
Stemmeforklaring fra styremedlemmene Lizzie Ruud Thorkildsen, Lars Eikvar, Svein 
Øverland, Kirsten Brubakk og Morten Falkenberg: 
I arbeidet med å nå resultatmålet forutsettes at det foretas konsekvensanalyser i forhold 
til pasienttilbud og konsekvenser for ansatte og at kun tiltak med akseptable 
konsekvenser iverksettes. 
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108-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 1 

HOVEDSTADSPROSESSEN 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Hovedstadsprosessen er en del av det samlede omstillingsprogram for Helse Sør-

Øst, slik det er beskrevet i styresak 068/2007 Samlet program for utvikling og 
omstilling av Helse Sør-Øst. Programmet skal sikre en bærekraftig utvikling av Helse 
Sør-Øst og bidra til at kvaliteten i tjenestene bedres i tråd med nasjonal 
kvalitetsstrategi, som innebærer at tjenestene skal: 

 
- være virkningsfulle (føre til helsegevinst) 

- være trygge og sikre (unngå utilsiktede hendelser) 

- involvere brukerne og gi dem innflytelse 

- være samordnet og preget av kontinuitet 

- utnytte ressursene på en god måte 

- være tilgjengelig og rettferdig fordelt 
 
2. Målet med omstillingen i Helse Sør-Øst er å møte pasientenes behov nå og i 

fremtiden, jfr. styresak 038/2008. Styret legger til grunn at de endringer som gjøres 
bidrar til å understøtte visjonen om gode og likeverdige helsetjenester og at Helse 
Sør-Øst sitt ”sørge for”-ansvar innfris. Vedtakene i denne saken innarbeides i Plan 
for strategisk utvikling i Helse Sør-Øst 2009-2020 

 
3. Styret viser til at en i utredningsprosessen er lagt stort arbeid i å ivareta nødvendig 

forankring og medvirkning hos brukere, tillitsvalgte, verneombud og kommuner. Det 
legges til grunn at dette videreføres og styrkes i oppfølgingen av de vedtak som 
fattes i denne saken. Det er avgjørende at de endringer som skal iverksettes 
gjennomføres på en måte som gir forutsigbarhet, trygghet og gode løsninger for de 
ansatte som berøres. Styret understreker at god involvering og ivaretakelse av de 
ansatte skal sikres gjennom den regionale omstillingsavtalen og de 12 prinsippene 
for medvirkning som er vedtatt.  

 
Styret takker for det brede engasjementet som er vist gjennom det store antall 
høringsuttalelser som er mottatt og den betydning dette har hatt for utformingen av 
det endelige vedtaket i saken. Styret vil igjen berømme administrasjonen og 
helseforetakene med ansatte og brukere for den betydelige innsats som er lagt ned i 
omstillingsprogrammet.  

 
4. Generelle prinsipper for videreutviklingen av spesialisthelsetjenestene i Helse Sør-

Øst 
 

Fremtidig organisering og prioriteringer vil sikre mer likeverdighet og tilgjengelighet 
av tjenestetilbudet i regionen, slik at en oppnår mindre variasjon i tilbud og 
ressursforbruk mellom helseforetakene og et mer desentralisert tilbud. 
 
For å sikre kvaliteten i tjenestetilbudet i Helse Sør-Øst, skal tjenesten utvikles 
gjennom en samling av spesialiserte funksjoner og desentralisering av alminnelig 
tilbud. Dette vil sikre nærhet til behandlingstilbud for de vanligste lidelsene og 
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utvikling av et gode lokalbaserte spesialisthelsetjenester. Tilstrekkelige 
opptaksområder og volum etableres for å sikre kvalitet på mer spesialiserte tjenester. 
 
Det skal sikres bedre kvalitet i pasientbehandlingen gjennom større fokus på hele 
pasientforløpet. Utformingen av pasientforløpene vil være bestemmende for 
dimensjoneringen og organiseringen av de ulike behandlingstilbudene. 
 
a. Sykehusområder 
 
Helse Sør-Øst deles inn i sykehusområder. Dette innebærer følgende:   
 
 Helseforetakene som utgjør et sykehusområde skal ha et helhetlig ansvar for sin 

befolkning og tilby lokalbaserte spesialisthelsetjenester og mer spesialiserte 
tjenester for sitt område, herunder akuttfunksjoner innenfor somatikk, psykisk 
helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og rehabilitering, samt 
beredskapsplanlegging. 

 Spesialisthelsetjenesten innenfor et sykehusområde skal organiseres etter 
pasientenes behov. Sykehusene, i samarbeid med kommunene og fastlegene, 
skal organisere tilbudet for å sikre rett behandling på rett sted (laveste effektive 
omsorgsnivå - LEON). Tjenestene skal utvikles fra døgn- til dagbehandling og 
polikliniske tjenester der dette er hensiktsmessig for pasienter og i tråd med 
faglig god praksis. Normalt skal sykehusområdet dekke 80-90 % av 
befolkningens behov for tjenester, noe som innebærer at de vanligste 
spesialiserte tjenester i årene fremover er tilgjengelig i alle sykehusområder. 

 Innenfor hvert sykehusområde må det etableres en strategi for videre funksjons- 
og oppgavefordeling for å sikre etterlevelse av prinsippene i denne styresaken. 

 Sykehus innenfor et sykehusområde må etablere felles rutiner og 
informasjonsgrunnlag som sikrer helhetlige og sammenhengende pasientforløp 
som bygger på beste kunnskap, er trygge og baseres på reell brukermedvirkning. 

 Pasientenes rett til fritt sykehusvalg ligger til grunn og skal understøttes. 

 Sykehusområdene danner grunnlaget for fremtidig inntektsfordeling i regionen. 

 Sykehusområdene danner grunnlaget for å vurdere fremtidig behov for 
investeringer i bygninger, utstyr og IKT. 

 
b. Forpliktende samhandling med kommunehelsetjenesten 
 
 Planlegging og utvikling av tjenestetilbudet i det enkelte sykehusområde skal skje 

i en forpliktende og avtalebasert samhandling med kommunene i 
opptaksområdet. Kommuner og helseforetak er likeverdige avtaleparter. 

 Eksisterende avtaler mellom helseforetak og kommuner/bydeler skal 
videreutvikles slik at de sikrer klar fordeling av ansvar, gjensidig kompetanse- og 
informasjonsutveksling, mulighet for deltakelse i hverandres planprosesser og 
plikt til å vurdere konsekvenser for hele behandlingskjeden ved endringer i egne 
tjenester.  

 Samarbeidsavtalene skal omfatte somatikk, psykisk helsevern, TSB og 
rehabilitering, lærings- og mestringstiltak og forebyggende arbeid. 

 Det etableres samarbeidsutvalg som normalt skal ha representasjon fra 
brukerne, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten samt 
praksiskonsulentene. 
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c. Lokalbaserte spesialisthelsetjenester 
 
 Sykehusområdene skal utvikle lokalbaserte spesialisthelsetjenester i et 

forpliktende samarbeid med kommunehelsetjenesten. Lokalbaserte 
spesialisthelsetjenester skal sikre desentralisert utredning og behandling, 
herunder lindrende behandling, oppfølging, læring og mestring og rehabilitering 
for å møte behovene til pasienter med kroniske og sammensatte lidelser. Det 
skal samtidig sikres likeverd i tilbudet til multietniske grupper.   

 Lokalbaserte spesialisthelsetjenester kan ha ulike nivåer av akuttfunksjoner. 
Akuttfunksjoner skal utvikles med utgangspunkt i gode lokale prosesser med 
bred involvering. Det skal etableres lokalt tilpassede akuttmedisinske 
behandlingskjeder som sikrer breddekompetanse, der lokalbaserte spesialiserte 
akuttfunksjoner sees i nær sammenheng med det kommunale legevaktstilbudet. 
Etablering av felles akuttmottak vurderes. 

 I det lokalbaserte spesialisthelsetjenestetilbudet vil følgende inngå: 

- Dag- og døgntilbud innen i indremedisin 

- Tilbud til eldre 

- Elektive kirurgiske tjenester 

- Bredt spekter av polikliniske tjenester i samarbeid med mer spesialiserte 
sykehus 

- Diagnostisk tilbud 

- DPS / BUP / psykisk helseverns lokalsykehusfunksjon 

- Ambulante spesialisthelsetjenester 

- Tilbud innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling  

- Lokalbasert rehabiliteringstilbud i samarbeid med kommunehelsetjenesten 

- Lærings- og mestringssentra i et nært samarbeid med kommunene, 
brukerorganisasjonene og de mer spesialiserte sykehusene i 
sykehusområdet 

 
d. Organisering av akuttfunksjoner og prehospitale tjenester 
 
 Akuttfunksjoner for kirurgi og ortopedi skal som hovedregel samles under en 

ledelse og fortrinnsvis på ett sted i hvert sykehusområde.   

 Akuttmottak og akuttmedisinske behandlingskjeder skal bemannes og 
organiseres for å sikre kvalitet i initial sortering/prioritering (triage), diagnostikk, 
behandling og pasientflyt  

 Det skal sikres effektive og trygge prehospitale tjenester med høy kvalitet og 
tilstrekkelig kapasitet, som understøtter den funksjonsdeling som etableres 
innenfor det enkelte sykehusområde og i regionen som helhet. Helse Sør-Øst vil 
gjennomføre en regional utredning av organiseringen av prehospitale tjenester 

 
e. Organisering av spesialiserte områdefunksjoner og regionale funksjoner 
 
 Spesialiserte områdefunksjoner skal som hovedregel samles ett sted innenfor et 

sykehusområde.   

 Regionale funksjoner skal som hovedregel samles ett sted i regionen.  
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 Ved lokalisering av spesialiserte område- og regionale funksjoner må det tas 
hensyn til pasientenes behov gjennom en samlet faglig kvalitetsvurdering, faglige 
avhengigheter og ressursvurderinger.  

 I sykehusområder der lokale forhold ikke ligger til rette for samling av 
spesialiserte funksjoner ett sted, må faglig kvalitet og effektiv ressursbruk 
ivaretas gjennom andre tiltak. 

 
f. Regionale fagråd 
 
 Det etableres tverrfaglige regionale fagråd for å styrke fagutvikling, samt for å 

sikre et likeverdig tilbud og bedre effekten av tjenestetilbudet. Regionale fagråd 
skal bidra til regional faglig koordinering, raskere implementering av nasjonale og 
regionale retningslinjer og faglig rådgivning overfor det regionale helseforetaket. 
Fagrådenes mandat og sammensetning fastsettes av administrerende direktør i 
Helse Sør-Øst RHF. 

 Fagrådene skal i utgangspunktet ledes av regionsavdelingen, eventuelt av 
fagavdeling ved annet helseforetak i regionen. 

 Råd som gis må bygge på dokumentert kunnskap og god praksis og sikre 
legitimitet gjennom gode prosesser, der forankring og dialog med fagmiljøet og 
brukere ivaretas. 

 
g. Relasjon til private leverandører av spesialisthelsetjenester 
 
 Private aktører inngår i oppgave- og funksjonsdelingen innenfor sine respektive 

sykehusområder. Vedtatt strategi for Helse Sør-Øst (jfr. styresak 020/2008) 
legges til grunn. 

 Private leverandører av spesialisthelsetjenester underlegges samme krav til 
omstilling, organisering og driftseffektivitet som helseforetakene. 

 Private leverandører både innen somatikk, psykisk helsevern, TSB og 
rehabilitering bidrar sammen med det offentlige tjenestetilbudet til å dekke 
befolkningens behov innenfor det enkelte sykehusområde. Krav til leveranser 
utformes av Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med helseforetakene. Avtalene 
inngås av Helse Sør-Øst RHF. 

 Avtalespesialistene bidrar sammen med det offentlige tjenestetilbudet til å dekke 
befolkningens behov innenfor det sykehusområdet de er lokalisert. 
Rammeavtalene inngås på nasjonalt nivå med alle de regionale helseforetakene. 
Helse Sør Øst RHF tildeler hjemler og inngår individuelle avtaler i samråd med 
helseforetakene i sykehusområdet. Faglig oppfølging vil bli lagt til sykehus-
områdene. 

 Helse Sør-Øst RHF vil fortsatt kjøpe helsetjenester fra Diakonhjemmet sykehus 
AS og Lovisenberg Diakonale sykehus AS basert på et definert opptaksområde 
og andre definerte funksjoner og oppgaver.  

 
5. Prinsipper for organisering og utvikling av habiliterings- og rehabiliteringstjenestene 

 
a. Rehabiliteringstilbudet i sykehusområdene 
 
 Habilitering og rehabilitering er et av regionens prioriterte satsingsområder og 

det skal sikres tilstrekkelig, likeverdig og god tjeneste i hele Helse Sør- Øst. 
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 Rehabiliteringstjenestene i sykehusområdene styrkes gjennom bedre integrering 
mellom behandling og rehabilitering. Rehabilitering er en naturlig del av et 
pasientforløp. Det er sykehusområdenes ansvar å ivareta 
spesialisthelsetjenestens rehabiliteringstilbud, enten ved tilbud i egne 
helseforetak eller ved kjøp fra private rehabiliteringsinstitusjoner. Fremtidig 
organisering og prioriteringer skal sikre mer likeverdighet og tilgjengelighet innen 
rehabilitering, slik at en gjennom et mer desentralisert tilbud oppnår mindre 
variasjon i tilbud og ressursforbruk mellom helseforetakene.  

 Som ledd i arbeidet med å etablere tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innen 
rehabilitering skal sykehusområdene i samarbeid med kommunene utforme 
områdevise planer for hvordan rehabiliteringstilbudet i sykehusområdet skal 
utvikles.  

 Helse Sør-Øst RHF vil i løpet av første halvår 2009 utarbeide en regional plan for 
habilitering og rehabilitering. Det skal tas utgangspunkt i prinsippet om helhetlige 
pasientforløp. 

 
b. Samling av den regionale rehabiliteringen 
 
 Regionale rehabiliteringsfunksjoner samles for å styrke rehabilitering som fagfelt 

og sikre videre fagutvikling, forskning og utdanning.  

 Forskning, utdanning og gode tverrfaglige behandlingstilbud sikres ved at de 
regionale funksjonene organiseres i tett samarbeid med øvrige regionsykehus-
funksjoner.   

 
6. Prinsipper for organisering og utvikling av psykisk helsevern i Helse Sør-Øst 

 
 Tilbudet innen psykisk helsevern i Helse Sør-Øst videreutvikles i tråd med 

prinsippene som ble lagt til grunn i opptrappingsplanen for psykisk helsevern 
1999-2008. 

 Den framtidig organisering og prioritering innen psykisk helsevern skal sikre et 
mer likeverdig tilbud mellom sykehusområdene.  

 Det skal sikres en enhetlig ledelse av DPS- og institusjonstilbudet innen psykisk 
helsevern innen hvert sykehusområde.  

 Når gode desentraliserte tilbud er etablert, forutsettes det at overflødige arealer 
realiseres eller benyttes til annet formål innen spesialisthelsetjenesten. 

 Det utarbeides en plan for utvikling av psykisk helsevern i Helse Sør-Øst på 
strategisk nivå. Planen legges frem til styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF i 
løpet av annet halvår 2009. 

 Sykehusområdene skal utforme områdevise planer i samarbeid med 
kommunene for hvordan tilbudet innen psykisk helsevern i sykehusområdet skal 
utvikles og styrkes slik at enhetlige behandlingsforløp ivaretas. 

 
7. Prinsipper for organisering og utvikling av tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

(TSB) i Helse Sør-Øst 
 

 Tilbudet innen TSB skal styrkes i tråd med opptrappingsplanen for rusfeltet. 
Fremtidige organisering og prioriteringer legger til rette for å sikre mer 
likeverdighet og tilgjengelighet innen TSB for å oppnå et mer desentralisert tilbud 
og mindre variasjon i tilbud og ressursforbruk mellom helseforetakene. 
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 Som del av lokalsykehusfunksjonen skal det utvikles helhetlige tilbud innenfor 
TSB, dvs. både ambulante og polikliniske tjenester, samt dag- og 
døgnbehandling. 

 Det skal sikres en enhetlig ledelse av TSB innen hvert sykehusområde 

 Det gjennomføres en regional utredningsprosess for å avklare hvilke langtids-
døgntilbud som skal være regionale funksjoner innen TSB, og hvilket som bør 
integreres i sykehusområdene. Det utarbeides en regional strategi for rusfeltet i 
Helse Sør-Øst. Planen legges frem til styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF i 
løpet av annet halvår 2009.  

 Sykehusområdene skal innen 31.12.2009 utforme områdevise planer i 
samarbeid med kommunene for hvordan tilbudet innen TSB i sykehusområdet 
skal utvikles og styrkes slik at enhetlige behandlingsforløp ivaretas. 

 
8. Nærmere om utdanning, forskning og innovasjon 
 

 Helse Sør-Øst RHF vil utvikle forskning og innovasjon i tråd med regionens 
vedtatte strategi (sak 050-2008). Det regionale helseforetaket vil videreføre sine 
forpliktelser i forhold til utdanning av helsepersonell, herunder spesialistutdanning 
av leger i samme volum og med fokus på å oppnå de nødvendige kvalifikasjoner. 

 Det etableres ett sammenhengende system for forskning og utdanning av helse-
personell i hele Helse Sør-Øst, på høyt internasjonalt nivå og i tett samhandling 
med Universitetet i Oslo (UiO), høyskolene i helseregionen og Universitetet i 
Agder.  

 Forskning ved øvrige sykehus i helseregionen knyttes til kjernen i universitets-
sykehussystemet gjennom formaliserte forskningsnettverk og bilateral 
koordinering. Regionale forskningsnettverk harmoniseres med nasjonale og 
internasjonale nettverk. 

 Det foreslåtte Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) skal utgjøre kjernen 
(navet) i universitetssykehussystemet, og ha tung forsknings- og under-
visningsaktivitet og en regional understøttende funksjon innen klinikk og 
forskning. Dette sykehuset vil ha sentrale oppgaver knyttet til grunnutdanning av 
helseprofesjoner, forskerutdanning og en forpliktelse til å ivareta regionale 
funksjoner knyttet til drift av regionale forskningsnettverk, tung regional 
infrastruktur og innovasjon. Kjerner i universitetssykehussystemet kan ha 
satellitter bestående av sterke forskningsmiljøer ved andre sykehus når det er 
nødvendig av faglige hensyn. Samarbeidsorganet konkretiserer oppgaver knyttet 
til kjernen (navet). 

 For å fremme kvalitet innen medisinsk og helsefaglig forskning samt utdanning vil 
Helse Sør-Øst RHF søke å etablere et utvidet strategisk samarbeid med 
Universitetet i Oslo og høyskolene. Arbeidet styres gjennom Samarbeidsorganet 
mellom Universitet i Oslo og Helse Sør- Øst RHF samt Samarbeidsorganet 
mellom høyskolene og Helse Sør-Øst RHF 

 Det etableres et regionalt utdanningsutvalg i løpet av første halvår 2009.  
 

9. Utvikling av fellestjenester 
 
 Styret viser til at det som en del av omstillingsprogrammet også er utviklet en 

strategi for organisering og videreutvikling av fellestjenestene i Helse Sør-Øst. 
Det vises til utkast til strategidokument for Helse Sør-Øst, jfr. styresak 115-2008 
hvor det beskrives behovet for å oppnå både kvalitative og økonomiske gevinster 
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gjennom en bedre utnyttelse av de samlede ressursene til administrative 
støttefunksjoner 

 Styret viser også til sak 109-2008 om etablering av felles tjenesteleverandør 
innen IKT. 

 Revidert strategiplan for innkjøp og logistikk vil bli forelagt styret for behandling i 
desember 2008. Det samme gjelder sak om organisering av eiendomsområdet. 

 Styret legger til grunn at omstilling og videreutvikling av fellestjenestene er en 
nødvendig forutsetning for å kunne frigjøre ressurser i og til kjernevirksomheten 
som kan prioriteres til bedre pasientbehandling og styrket forskningsinnsats. 

 
10. Inndeling i sykehusområder 

 
 Helse Sør-Øst organiseres i følgende syv sykehusområder:  
 

 

Sykehusområde 

 

 

Følgende HF inngår 

 

Opptaksområder/kommentarer 

Østfold 
sykehusområde 

Sykehuset Østfold HF Sykehusområdet er det samme som 
dagens opptaksområde. 

Akershus 
sykehusområde  

Akershus 
universitetssykehus HF 

Sykehusområdet omfatter bydelene 10 
(Grorud), 11 (Stovner) og 12 (Alna) i Oslo, 
Rømskog kommune i Østfold samt 
Akershus fylke med unntak av kommunene 
Asker og Bærum. 

Spesialiserte funksjoner 
(områdefunksjoner) for Nes kommune.  

Oslo 
sykehusområde 

 

Ullevål universitetssykehus 
HF, Aker 
universitetssykehus HF, 
Rikshospitalet HF  

Sykehusområdet omfatter Oslo med unntak 
av bydelene 10 (Grorud), 11 (Stovner) og 
12 (Alna)  

Opptaksområdene for Diakonhjemmets 
sykehus, Lovisenberg Diakonale sykehus 
inngår  

Innlandet 
sykehusområde  

Sykehuset Innlandet HF Sykehusområdet er det samme som 
dagens opptaksområde. 

Jevnaker kommunes sykehustilhørighet til 
Ringerike sykehus opprettholdes som i dag. 

Nes kommunes lokalsykehustilhørighet til 
Sykehuset Innlandet opprettholdes som i 
dag. Spesialiserte funksjoner ivaretas av 
Akershus universitetssykehus HF 

Buskerud, Asker og 
Bærum 
sykehusområde1 

 

Sykehuset Asker og Bærum 
HF, Sykehuset Buskerud 
HF, Blefjell sykehus HF 
avdeling Kongsberg, 
Ringerike sykehus HF 

Sykehusområdet omfatter helseforetakenes 
nåværende opptaksområder.  

Jevnaker kommunes sykehustilhørighet til 
Ringerike sykehus opprettholdes som i dag. 

Sande og Svelvik kommuner 
sykehustilhørighet opprettholdes som i dag 

Blefjell sykehus HF sitt opptaksområde i 
Buskerud 

                                                      
1 Foreløpig navn. Navnespørsmålet utredes særskilt og fremmes i desembermøtet. 
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Telemark og 
Vestfold 
sykehusområde1 

 

Sykehuset Telemark HF, 
Sykehuset i Vestfold HF, 
Psykiatrien i Vestfold HF 

Blefjell sykehus HF avdeling 
Rjukan og Notodden 

Sykehusområdet omfatter helseforetakenes 
nåværende opptaksområder.  

Blefjell sykehus HF sitt opptaksområde i 
Telemark 

Sørlandet 
sykehusområde 

 

Sørlandet sykehus HF Sykehusområdet er det samme som 
dagens opptaksområde. 

Dette innebærer: 
 
 Blefjell sykehus HF deles mellom sykehusområdene Buskerud, Asker og Bærum 

og Telemark/Vestfold slik at sykehuset i Kongsberg og Blefjell sykehus sitt 
opptaksområde i Buskerud blir en del av Buskerud, Asker og Bærum 
sykehusområde, mens sykehusene i Notodden og Rjukan og opptaksområde i 
Telemark blir en del av Telemark og Vestfold sykehusområde. Deling av Blefjell 
sykehus HF gjennomføres fra 1. juli 2009, når ett helseforetak etableres i 
Buskerud, Asker og Bærum sykehusområde. 

 Ansvaret for tjenester til befolkningen i bydel Alna i Oslo og Follo i Akershus 
overføres fra Oslo sykehusområde til Akershus sykehusområde innen 31.12.10. 
Det vurderes om slik overføring kan påbegynnes fra et tidligere tidspunkt. 

 Ansvaret for lokalsykehustjenester til befolkningen i Nes kommune på Romerike 
vurderes overført fra Innlandet sykehusområde til Akershus sykehusområde etter 
overføringen fra Oslo er gjennomført og nødvendige kapasitetsanalyser er 
foretatt. 

 Sunnaas sykehus HF videreføres som eget HF. Virksomheten organiseres og 
videreutvikles basert på vedtak i denne saken.   

 
11. Ny foretaksstruktur 

 
 Virksomhetene innen det enkelte sykehusområde skal som hovedregel 

organiseres som ett helseforetak. 

 Fra 1. januar 2009 etableres Oslo universitetssykehus HF som omfatter 
Rikshospitalet HF, Ullevål universitetssykehus HF og Aker universitetssykehus 
HF.  

 Fra 1. juli 2009 etableres ett helseforetak i Buskerud, Asker og Bærum 
sykehusområde som omfatter Sykehuset Asker og Bærum HF, Sykehuset 
Buskerud HF, Ringerike sykehus HF og Blefjell sykehus HF avdeling Kongsberg. 
Det opprettes et interimsstyre for det nye helseforetaket fra 1. januar 2009. 

 Virksomhetene i Telemark og Vestfold sykehusområde videreføres som tre 
helseforetak. Det etableres en forpliktende avtalestruktur mellom helseforetakene 
som sikrer at faglige og organisatoriske prinsipper følges opp. Det stilles de 
samme krav til utvikling av det samlede pasienttilbudet i Telemark og Vestfold 
sykehusområde som det gjøres i de sykehusområder hvor virksomhetene er 
organisert i ett helseforetak. Helseforetakene forutsettes å starte interne 
prosesser fra 01.01.2009 for å sikre at gevinster kan tas ut av samarbeidet på lik 
linje med de andre sykehusområdene. Organiseringen evalueres fortløpende 
gjennom virksomhetsrapportering og årlig melding.  

 
12. Det gjennomføres følgende virksomhetsoverdragelser og endringer som følge av 

etableringen av sykehusområder: 
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 Rikshospitalet HF, Ullevål universitetssykehus HF og Aker universitetssykehus 
HF til Oslo universitetssykehus HF per 1. januar 2009 

 Sykehuset Buskerud HF, Sykehuset Asker og Bærum HF, Ringerike sykehus HF 
og Blefjell sykehus HF, avd Kongsberg til det nyopprettede helseforetaket i 
sykehusområde Buskerud, Asker og Bærum per 1. juli 2009. 

 Innen rehabiliteringstjenestene skal sykehusområdenes kapasitet og 
kompetanse styrkes. Det skal gjennomføres følgende endringer:  

o Definering og organisatorisk samling av regionale funksjoner innen 
rehabilitering og fysikalsk medisin gjennomføres innen 01.04.09 etter en 
nærmere regional utredning ledet av Helse Sør-Øst RHF. Utredningen 
skal også vurdere organisatorisk tilknytning til Oslo Universitetssykehus.  

o Lokal og områdefunksjoner ved Sunnaas sykehus HF overføres 1. juli 
2009 til;  

- Sykehusområde Østfold ved Sykehuset Østfold HF,  

- Sykehusområde Akershus ved Akershus Universitetssykehus HF 

- Sykehusområde Oslo som en del av de samlete 
lokalsykehusfunksjoner i Oslo universitetssykehus HF 

o Lokal - og områdefunksjoner ved følgende enheter ved Rikshospitalet 
HF/SSR overføres fra 1. juli 2009: 

- Sykehusområde Telemark og Vestfold v/Sykehuset i Vestfold HF for 
Rikshospitalet HF/SSR Stavern.  

- Sykehusområde Sørlandet v/Sørlandet sykehus HF for Rikshospitalet 
HF/SSR Sørlandet Kongsgård sykehus    

- Sykehusområde Telemark og Vestfold ved Sykehuset Telemark HF 
for Rikshospitalet HF/SSR Telemark Rehabiliteringssenter 
(Nordagutu).   

Det skal som hovedregel sikres en enhetlig ledelse av rehabilitering og 
habiliteringstilbudet samt fysikalsk medisin innen hvert sykehusområde. 

 Følgende enheter virksomhetsoverdras fra det tidspunkt Akershus 
universitetssykehus HF overtar ansvar for befolkningen i bydel Alna og i Follo:  

- Alna DPS og Follo DPS, inklusive avgiftningstilbud innen TSB 

- Furuset BUP og Follo BUP 

- Ski sykehus 

 Befolkningen i sykehusområde Akershus skal sikres et samlet tilbud innen 
somatikk, psykisk helsevern, rehabilitering og TSB. Når Akershus 
universitetssykehus HF overtar det samlede ansvaret for hele det nye 
opptaksområdet, gjennomføres en fornyet vurdering av hvordan 
institusjonstilbudet innen psykisk helsevern skal ivaretas.  

 
13. Nærmere om organiseringen og utviklingen av sykehusområde Oslo 

 
Den framtidige organiseringen av Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) skal 
understøtte et organisatorisk skille mellom lokalbaserte spesialisthelsetjenester og 
lands-/regions-/områdefunksjoner.  
 
a. Lokalbaserte spesialisthelsetjenester i Oslo 
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 Befolkningen i sykehusområde Oslo skal tilbys likeverdige lokalbaserte 

spesialisthelsetjenester som ivaretar god samhandling med kommunen.  

 Helse Sør-Øst RHF skal som et ett ledd i implementering av inngått 
samarbeidsavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo kommune, etablere et 
samhandlingsprosjekt i 2009 som vil ha som formål å utprøve nye 
organisasjonsformer for å sikre likeverd i tilbudet til multietniske grupper og bidra 
til å redusere sosial ulikhet i Oslo.  Arbeidet vil involvere sykehusområdene Oslo 
og Akershus.  

 Innenfor Oslo universitetssykehus HF samles lokalsykehusfunksjoner innen 
somatikk, psykisk helsevern og TSB, samt regionale funksjoner innen psykisk 
helsevern og TSB.  Dette for å tydeliggjøre og styrke lokalsykehusfunksjonen og 
utvikle en faglig spydspiss innen psykisk helsevern og TSB. 

 Helse Sør-Øst RHF vil, i samarbeid med Oslo kommune, etablere et akuttmottak 
(”Rusakutten”) med observasjonssenger for TSB i Oslo.  

 Diakonhjemmet sykehus AS og Lovisenberg Diakonale sykehus AS inngår som 
en del av de lokalbaserte spesialisthelsetjenester gjennom kjøp av helsetjenester 
basert på et definert opptaksområde og andre definerte funksjoner og oppgaver. 

 Arealer og kapasitet knyttet til lokalsykehusfunksjonene må reduseres i samsvar 
med den foreslåtte endringen i opptaksområde for Oslo sykehusområde og 
justeres i forhold til etablering av ”Rusakutten” og Storbylegevakt.  

 
b. Storbylegevakt  
 
 Samarbeidet med Oslo kommune om å etablere en storbylegevakt i Oslo 

videreføres. Legevakten skal være tilpasset brukernes behov, storbyens 
spesielle utfordringer og de muligheter den medisinske og teknologiske 
utviklingen gir.  

 Helse Sør-Øst RHF vil inngå en samarbeidsavtale med Oslo kommune om 
innhold, organisering og finansiering av storbylegevakta. Avtalen skal bidra til en 
forutsigbar drift og finansiering av storbylegevakta og forenkle 
samarbeidsrelasjonene.  

 Kapasitet i spesialisthelsetjenestetilbudet i Oslo tilpasses tilbudet i 
storbylegevakten. 

 Organisatorisk tilknytning og lokalisering i forhold til Oslo universitetssykehus HF 
må avklares i den videre prosessen 

 
c. Lands-, regions- og områdefunksjoner 
 
 Dagens dublerte lands- og regionsfunksjoner samles i utgangspunktet på 

Gaustad for å sikre samordning og framtidig samlokalisering av høyspesialiserte 
fagmiljøer, styrket forskning og tydeliggjøring av rollen som nasjonalt referanse-
sykehus i fronten av den internasjonale medisinske utviklingen. Styret 
understreker Helse Sør-Øst sin forpliktelse til å ivareta landsfunksjonene slik 
dette er presisert av Helse- og omsorgsdepartementet i foretaksmøteprotokollen 
24. januar 2008 

 Det legges til grunn at dagens multitraumefunksjon ivaretas og videreutvikles. 
Det samme gjelder den regionale og nasjonale funksjonen innen 
beredskapsområdet. 
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 Nye bygg og bygningsmasse av god kvalitet forutsettes brukt. Behovet for 
framtidige bygningsmessige investeringer utredes videre i regi av Oslo 
universitetssykehus HF.  

 En forutsetning for å ta ut de langsiktige gevinstene av denne samordningen er 
betinget av at det skjer bygningsmessige justeringer og oppgraderinger i dagens 
bygningsmasse. Styret vil understreke at dette må ses i sammenheng med 
muligheten for å ta ut økonomiske gevinster gjennom en mer samordnet drift av 
det nye helseforetaket. 

 
14. Gjennomføring - Videre arbeid 

 
a. Gjennomføringsplan 
 
 Styret ber om det til desembermøtet 2008 ferdigstilles en plan for gjennomføring 

av de vedtatte endringer. Dette sees i sammenheng med behandling av Plan for 
strategisk utvikling i Helse Sør-Øst 2009-2020.  

 Det etableres kvalitative og økonomiske mål for hele gjennomføringsprosessen, 
herunder mål som på sikt vil bidra til økt pasientkvalitet, styrket forskning og 
frigjøring av ressurser for å møte fremtidige pasientbehov 

 Gjennomføringsplanen må angi tydelige krav til prosessene som skal 
gjennomføres for å opprettholde motivasjon hos ansatte og ledere og bevare 
faglige miljøer.  Styret legger til grunn at nødvendige virkemidler tas i bruk for å 
unngå ufrivillige oppsigelser av ansatte, og at det i den videre prosessen særlig 
rettes fokus mot arbeidsmiljøspørsmål, arbeidsbelastning og muligheten for faglig 
utvikling. Hensynet til likeverdighet ivaretas.  

 Det skal i planen særskilt gjøres rede for: 

- Prosess for deling av Blefjell sykehus HF 

- Prosess for inngåelse av forpliktende avtaler mellom helseforetakene i 
sykehusområde Vestfold og Telemark 

- Prosess for videre arbeid med etablering av ett foretak i Buskerud, Asker 
og Bærum sykehusområde 

- Prosess for videre arbeid i forhold til Oslo universitetssykehus HF 

- Prosess for oppfølging av endringer innen rehabiliteringsfeltet 

- Prosess for oppfølging av vedtak og premisser i forhold til alle 
helseforetak med spesielt fokus på medvirkning og ivaretakelse av 
brukere og ansatte. 

- Prosess for å ivareta nødvendig informasjon til befolkningen og god 
dialog med kommuner, fastleger, avtalespesialister og andre 
samarbeidsparter. 

 Det redegjøres for hvordan Helse Sør-Øst RHF vil følge opp gjennomføringen av 
omstillingene, herunder om det er behov for å opprette en egen utviklings-
organisasjon i Helse Sør-Øst.   

 
b. Premisser og videre oppfølging 
 
 Styrets vedtak i saken danner grunnlaget for de mål og eierkrav som gis til 

helseforetakene i særskilte foretaksmøter og som vilkår til bevilgningen gjennom 
driftsavtalene. Administrerende direktørs saksutredning danner bakgrunn for 
styrets vedtak. 
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 Det legges til grunn at helseforetakene i den videre planlegging og 
gjennomføring av endringer i pasienttilbudet, herunder i akuttfunksjoner, foretar 
nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser, også i forhold til konsekvenser av 
endringer for ansatte, før implementering skjer. 

 Det legges til grunn at det må arbeides videre med å utvikle og skape felles 
kultur mellom fagmiljøene. 

 Den framtidige organiseringen av medisinske støttefunksjoner i Helse Sør-Øst 
utredes innen 2010 med utgangspunkt i den nye strukturen.  

 Organisering og dimensjonering av pasienttilbudet skal skje med utgangspunkt i 
pasientforløp. Befolkningsutvikling og endring i sykdomsbildet må følges nøye. 

 Omstillingstiltakene skal gjennomføres innenfor Helse Sør-Øst sin tildelte 
inntektsramme. Det er i budsjett 2009 satt av en buffer til å møte risiko som 
gjennomføringen av de vedtatte omstillingstiltakene innebærer. Det vises også til 
den inngåtte omstillingsavtalen og helseforetakenes ansvar for å følge opp 
denne og dekke evt kostnader. 

 

c. Medvirkning 
 
 Brukerne og deres organisasjoner skal sikres medvirkning i gjennomføringen av 

de vedtatte endringer i samsvar med de prinsipper for brukermedvirkning som 
Helse Sør-Øst legger til grunn. 

 For å sikre god involvering som sikrer trygghet, åpenhet og forutsigbarhet i 
prosessene for de ansatte, legges den regionale omstillingsavtalen og Helse 
Sør-Øst sine12 prinsipper for medvirkning i omstilling til grunn.  

 
d. Evaluering 
 
 Det øremerkes midler til å gjennomføre en følgeevaluering knyttet til 

gjennomføringen av de endringer som styret vedtar. 

 Evalueringen skal særlig følge den kvalitative utviklingen i pasienttilbudet og 
arbeidsmiljøet. 

 
15. Styret understreker at tilbud ikke skal avvikles uten at pasientenes behov blir 

ivaretatt på en tilfredsstillende måte i helsetjenesten. 
 
16. Styret viser til det oppdraget Helse Sør-Øst RHF ble gitt i foretaksmøte 30. mai 2007 

for å virkeliggjøre regjeringens intensjoner med etableringen av Helse Sør-Øst RHF. 
Styrets vedtak i denne saken, sammen med vedtak i sakene 040, 049, 058, 068 i 
2007 og 109, 038, 039, 050, 067 nr 1 til nr 7 i 2008, er det samlede svaret på dette 
oppdraget. Styret ber om at samtlige vedtak med administrerende direktørs 
saksutredninger oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 

 
Det vises til vedlegg til protokoll med oversikt over tilleggsforslag, voteringer og 
protokolltilførsler i saken. 
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109-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET – INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT. 

ETABLERING AV NY FELLES TJENESTELEVERANDØR FOR 
IKT 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret viser til at organiseringen av IKT skal sikre god kvalitet på tjenestene, god 

driftmessig sikkerhet og god ressursutnyttelse gjennom samordnet regional styring, riktig 
prioritering og uttak av organisasjonsmessige gevinster i helseforetakene. Pasientenes 
behov vil på denne måten bli bedre ivaretatt gjennom forbedrede arbeidsprosesser, økt 
pasientsikkerhet og mulighet for omprioritering av ressurser til pasientrettet aktivitet, jfr 
tidligere vedtak (sak nr 39-2008 og 67-2008 nr. 3) samt gjennomført risiko- og 
konsekvensanalyse og intern høring, og ber administrerende direktør realisere ny 
felles tjenesteleverandør for IKT som en del av Sykehuspartner ved å gjennomføre 
en samlet virksomhetsoverdragelse for den resterende del av foretakene i Helse 
Sør- Øst i tråd med lov og avtaleverk. 

 
2. Styret understreker at god involvering skal sikres og at den regionale 

omstillingsavtalen og de 12 prinsippene for medvirkning i omstilling legges til grunn 
for det videre arbeidet. 

 
3. IKT- tjenester som overføres til ny felles tjenesteleverandør skal som hovedprinsipp i 

2009 baseres på samme servicenivå, kostnadsnivå og risiko som ved overtakelsen. 
Videre strategi og handlingsplan skal behandles av styret i annet halvår 2009. Behov 
for investeringer knyttet til gjennomføring av denne strategien vurderes i tilknytning til 
arbeidet med budsjett 2010. 

 
4. Styret understreker at det for sykehusområder som består av flere helseforetak skal 

gjennomføres samordning av systemløsninger og etablering av felles 
informasjonsgrunnlag for å sikre standardisering og effektiv drift.  Regionale 
fellesløsninger skal benyttes når ikke særlige hensyn krever andre løsninger. 

 
5. Styret slutter seg til fremlagte fremdriftsplan for å etablere og integrere felles 

tjenesteleverandør som en del av Sykehuspartner. Dette innebærer å gjennomføre 
samling av driftsressursene innen IKT, utvikle organisasjonen og gjennomføre 
nødvendige oppgraderinger av infrastruktur slik at alle helseforetakene kan benytte 
regionale fellesløsninger. Det etableres et rapporteringssystem i tilknytning til den 
ordinære virksomhetsrapporteringen. 

 
 
110-2008 BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE. 

FULLMAKT 
 
Saken ble behandlet i lukket møte. 
Styremedlem Dag Stenersen fratrådte under behandlingen av saken. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å: 
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 inngå avtale om avvikling av pensjonssamarbeidet med Buskerud 
fylkeskommunale pensjonskasse, forutsatt enighet fra helseforetakene Sykehus 
Buskerud HF, Ringerike sykehus HF og Blefjell sykehus HF 

 
 samtykke til eventuelle investeringssøknader for innbetaling av nødvendig kapital 

til pensjonsordning fra de samme helseforetakene 
 
Dersom investeringsbehovet totalt overstiger NOK 51 mill forutsettes det at 
administrerende direktør forelegger saken på ny for styret. 
 

2. Styret er innforstått med at pkt 1 ovenfor ikke berører de ansattes 
pensjonsrettigheter, men kun spørsmålet om pensjonsleverandør. Styret forutsetter 
at dialogen med de ansattes organisasjoner om etablering av ny pensjonsleverandør 
videreføres via Spekter. 

 
 
111-2008 LANDSVERNEPLAN - FORVALTNING AV VERNEDE BYGG 

OG ORGANISERING AV KULTURMINNEVERNKOMPETANSE I 
DE REGIONALE HELSEFORETAKENE. 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar redegjørelsen i saken til orientering. 
 
2. Styret slutter seg til at kompetanseoppbygging innen forvaltning av vernede bygg 

skjer i et formalisert nettverksamarbeid mellom regionene. Nettverksamarbeidet 
følges opp i de regelmessige møtene mellom de administrerende direktørene i de 
regionale helseforetakene. 

 
 
112-2008 DEKNING AV PENSJONSKOSTNADER FOR PRIVATE 

IDEELLE SYKEHUS/ INSTITUSJONER 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
I tråd med eksisterende avtaler med private ideelle institusjoner gis det dekning for økte 
pensjonskostnader i den grad det er tilført statlige midler for dekning av slike kostnader 
for egne helseforetak. 
 
Tilskudd til dekning av økte kostnader utover dette dekkes ikke. 
 
 
113-2008 RINGERIKE SYKEHUS HF – SALG AV PERSONALBOLIGER 
 
Styrets enstemmige 
 

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

samtykke til salg av Arnegårdsveien 1, gnr. 44/ bnr. 44 i Ringerike kommune, til 
foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 
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2. Styret forutsetter at eiendommen selges til høystbydende på det åpne markedet. 
 
3. De frigjorte midlene skal primært benyttes til nedbetaling av gjeld.  Annen bruk må 

omsøkes særskilt. 
 
 
 
114-2008 ARBEIDSAVTALE TIL ADMINISTRERENDE DIREKTØR 
 
Saken ble behandlet i lukket møte med kun styret til stede. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Arbeidsavtale til administrerende direktør ble gjennomgått og justert. 
 
 
 
115-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGIDOKUMENT FOR HELSE 

SØR-ØST 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar forslag til strategdokument for Helse Sør-Øst til orientering. 
 
2. Strategidokumentet revideres på grunnlag vedtak i sakene 108/2008 og 109/2008 

samt innspill i styremøtet, og legges frem for endelig behandling i desembermøtet. 
 
 
 
116-2008 ORIENTERINGSSAK: INNGÅELSE AV DRIFTSAVTALER 2009 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar malen for og arbeidet med driftsavtalene til etterretning. 
 
 
117-2008 ORIENTERINGSSAK: MILJØ- OG KLIMAOPPDRAGET 2008 

TIL SPESIALISTHELSETJENESTEN. RAPPORT TIL HELSE- 
OG OMSORGSDEPARTEMENTET 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar redegjørelsen om miljø- og klimaoppdraget til orientering 
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118-2008 ORIENTERINGSSAK: NASJONALT PROSJEKT FOR STAB OG 
STØTTE - STATUSRAPPORT TIL HELSE- OG 
OMSORGSDEPARTEMENTET PER 1. NOVEMBER 2008 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar redegjørelsen om rapportering fra Nasjonalt program for stabs- og 

støttefunksjoner til orientering 
 
2. Styret ber administrerende direktør ta initiativ til en utredning om det innenfor de 

rammebetingelser arbeidet i dag foregår er mulig å sikre tilstrekkelig fremdrift med 
sikte på å oppnå nasjonal standardisering og etablering/forvaltning av felles 
nasjonale systemløsninger. 

 
 
 
119-2008 ORIENTERINGSSAK: FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE 

SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Styret tar handlingsplan for innovasjon til orientering. Planen gir et godt grunnlag 
for styrket innovasjonsaktivitet i regionen. Styret ønsker å bli orientert om 
utviklingen av innovasjonsarbeidet gjennom det etablerte systemet for 
virksomhetsrapportering og gjennom årlig melding. 
Styret ber administrerende direktør legge frem en egen sak for styret om 
etablering av Medinnova som felles kommersialiseringsenhet for alle 
helseforetakene i Helse Sør-Øst.   

2. Styret ber om at rutiner for håndtering av etiske problemstillinger og 
habilitetsspørsmål tydeliggjøres i internkontrollrutinene. 

 
 
120-2008 ORIENTERINGSSAK: INNFLYTTING I NYE AHUS - 

ORIENTERING OM STATUS OG RISIKOVURDERING 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar brev av 19.11.08 til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende innflytting i 
Nye Ahus til orientering. 
 
 
121-2008 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2008  
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Årsplan styresaker tas til orientering 
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ANDRE ORIENTERINGER: 
 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 
 Referat fra møte i Kontrollkomiteen 5. november 2008  
 
 
TEMASAKER 
Følgende ble presentert i møtet 19.11.08 kl 18-20 som temasaker: 
 Omstillingsprogrammet: Innsatsområde 3.2 Strategiplan innkjøp og logistikk 2009-

2012 v/viseadministrerende direktør Kristin W. Wieland. Presentasjon og 
spørsmål/kommentarer 

 
 Omstillingsprogrammet. Innsatsområde 3.3 Eiendom. Framtidig organisering. 

Presentasjon v/viseadministrerende direktør Atle Brynestad 
 
 Prioritering av den samlede investeringsporteføljen i Helse Sør-Øst. Presentasjon 

v/viseadministrerende direktør Atle Brynestad 
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Møtet hevet kl. 16.10 
 
 
 
Lillestrøm, 20. november 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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Vedlegg til protokoll av 20. november 2008 
 
Sak 108-2008. Tilleggsforslag, protokolltilførsler og votering 
 
 
 
Forslag fra Svein Øverland: 
 
Under pkt 4d første kulepkt og 4e første kulepkt: 
Dette skal ikke være til hinder for at behandlingstilbud som kan desentraliseres 
skal som hovedregel desentraliseres dersom det vil gi et bedre pasienttilbud med 
god kvalitet. 
Votering: Falt mot 3 stemmer 
 
Punkt 10 
Blefjell går samlet til område Vest. (Gjelder alle deler av vedtaket som omtaler 
dette forhold) 
Votering: Falt mot 2 stemmer 
 
Punkt 11 
HFene Buskerud, Asker og Bærum, Ringerike og Blefjell videreføres som fire 
helseforetak. ….(Videre tilsvarende formuleringer med nødvendige omskrivning 
av navn som kulepunkt 4 ang Telemark/ Vestfold.) 
Votering: Falt mot 2 stemmer 
 
Ad pkt 13c k pkt 3 multitraume 
Tillegg til første setning kule pkt 3  … i Kirkeveien i de nærmeste årene. 
Votering: Falt mot 3 stemmer. 
 
Forslag fra Lizzie R. Thorkildsen: 
 
Til punkt 13c, føste kulepunkt: 
Opprettholde tekst minus ”i utgangspunktet på Gaustad osv.” 
Tillegg: Oslo universitetssykehus HF må gjennom medvirkning, involvering og 
forankrede prosesser gjøre sine vurderinger om lokalisering av 
regionsfunksjoner. 
Votering: Falt mot 4 stemmer. 
 
Til punkt 14a, fjerde kulepunkt 
Strekpunkt en og tre utgår. 
nytt strekpunkt: Prosess for inngåelse av forpliktende avtaler mellom 
helseforetakene i sykehusområde Vest.  
Votering: Falt mot 2 stemmer 
 
Protokolltilførsel fra Berit E. Nilsen, Kirsten Huser Leschbrandt, Svein Øverland: 
Til punkt 12: 
Det foreligger ikke til dagens styremøte en klar oversikt over forholdet mellom 
regionale funksjoner og områdefunksjoner på rehabiliteringsområdet i Helse Sør-
Øst. Organisatoriske endringer bør ikke vedtas før den utredningen som er 
igangsatt foreligger. 
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Protokolltilførsel fra Kirsten Brubakk, Morten Falkenberg, Finn Wisløff og Randi 
Talseth: 
Punkt 14 
Det legges til grunn at prinsippet om ett helseforetak pr sykehusområde legger 
ramme for den påkommende prosessen i Vestfold/Telemark sykehusområde. 
 
 
Protokolltilførsel til punkt 4 c - siste kulepunkt fra Lars Eikvar og Lizzie R. 
Thorkildsen. 
 ”Det vises til anmerkninger til dette punktet fra hele KTV-gruppen og fra 
Akademikerne, SAN og YS framsatt i drøftingsmøte 141108. Det vises også til 
protokolltilførsel fra Lars Eikvar til styresak 68-2008.  Skal lokalsykehus ha 
akuttfunksjon for pasienter med uavklarte tilstander må det som et minimum 
inneholde spesialistkompetent vaktberedskap innen indremedisin, generell kirurgi 
og anestesiologi samt ha tilgang til klinisk-kjemiske og radiologiske 
støttetjenester. ” 
 
Protokolltilførsel til punkt 4d og e fra Lars Eikvar, Lizzie R. Thorkildsen og Svein 
Øverland:  
”Det forutsettes at det gjøres unntak der geografiske eller organisatoriske forhold 
tilsier dette. Der funksjoner må foregå på flere steder i sykehusområdet, må det 
også være stedelig ledelse” Alle pasienter med uavklarte akutte lidelser og 
skader som henvises til spesialisthelsetjenesten for øyeblikkelig hjelp må få et 
mest mulig likeverdig tilbud. Helsepersonell kan ikke ha vaktansvar for flere 
sykehus samtidig.” 
 
Protokolltilførsel til punkt 13c første kulepunkt fra Lars Eikvar, Lizzie R. 
Thorkildsen og Svein Øverland:  
”Det nye Oslo universitetssykehus HF må gis tilstrekkelig handlefrihet til å kunne 
avgjøre nærmere lokalisering av regionsfunksjoner og områdefunksjoner, slik at 
nye bygg og bygg av god kvalitet blir brukt på en mest mulig hensiktsmessig 
måte. Hensiktsmessigheten av evt. å samle både akutte og elektive 
høyspesialiserte funksjoner på ett sted må utredes nærmere.” 
 
Protokolltilførsel til punkt 14 b første kulepunkt fra Lars Eikvar, Lizzie R. 
Thorkildsen og Svein Øverland:  
”Det tas forbehold om manglende tid til å vurdere holdbarheten og 
konsekvensene av argumentasjonen i de dokumentene som utgjør 
saksframstillingen. ” 
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Foreløpig - Møteprotokoll 

 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Møtesenteret, Grev Wedelsplass 8 

Dato: 1. desember 2008   

Tidspunkt: 15.00-16.30 

 
 

Følgende medlemmer møtte: 

    
Hanne Harlem Styreleder   
Harry Konterud Nestleder   
Anne Carine Tanum    
Finn Wisløff   Til kl 1615 
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    
 
Fra brukerutvalget møtte:  
Alf Magne Bårdslett 
 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
Administrerende direktør Bente Mikkelsen 
Direktør Styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 
 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Administrerende direktør meldte en tilleggssak: 
Sak 124-2008 Redegjørelse om avtale vedrørende felles forsyningssenter 
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Saker som ble behandlet: 
 
122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. 

AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF 
 
I forbindelse med presentasjon og drøfting av valgkomiteens innstilling til 
sammensetning av styrene ble det vedtatt å lukke møtet i hht offentlighetslovens § 5a, jfr 
forvaltningslovens § 13, første ledd nr 1. 
 
Innledningsvis understreket valgkomiteen at styret for Oslo universitetssykehus HF må 
oppnevnes innenfor de rammer som gjelder for sammensetningen av 
helseforetaksstyrer. Det ble minnet om styrets ansvar for at Helse Sør-Øst og Oslo 
universitetssykehus HF sikrer at landsfunksjoner og flerregionale funksjoner utvikles i 
dialog med de øvrige helseregioner og i tråd med Helse Sør- Øst sin forskningsstrategi. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter Oslo universitetssykehus HF i tråd med vedlagte 

stiftelsesdokument.  
   

2. Styret i Helse Sør-Øst RHF oppnevner følgende eieroppnevnte representanter til 
styret i Oslo universitetssykehus HF 

1. Steinar Marthinsen,   styreleder 
2. Göran Stiernstedt,  nestleder 
3. Marianne Borgen,   styremedlem 
4. Barbro-Lill Hætta Jacobsen, styremedlem 
5. Arild Underdal,   styremedlem 
6. Ellen Christine Christiansen, styremedlem 
7. Olav Ulleren,   styremedlem 
8. Liv Arum    styremedlem 
9. Odd Vangen   styremedlem 

 
Stiftelsesmøtet stadfester følgende ansattevalgte styremedlemmer med 
varamedlemmer utpekt av de ansattes organisasjoner:  

10.  Arnhild Hage    styremedlem (valgt av de ansatte)  
11.  Bjørn Wølstad-Knudsen   styremedlem (valgt av de ansatte) 
12.  Vibeke Braastad Kristiansen  styremedlem (valgt av de ansatte) 
13.  Elisabeth Emilsen   styremedlem (valgt av de ansatte) 
14.  Christina Schøndorf   styremedlem (valgt av de ansatte) 

 
Varamedlemmer: Pål Berdahl, Svein-Erik Urstrømmen, Rita Von der Fehr, Mark 
Omer Maria Baekelandt, Knut Asle Byklum, Are Saastad, Merete Morken 

         
3. Det legges til grunn at styrene i Ullevål universitetssykehus HF, Rikshospitalet HF og 

Aker universitetssykehus HF inngår en egen avtale om sammenslåing og at avtalen 
stadfestes i egne foretaksmøter. Styreleder gis fullmakt til å gjennomføre 
foretaksmøter for å treffe alle nødvendige beslutninger med hensyn til overføring av 
virksomhetene til det nye foretaket og avvikle de eksisterende foretakene.  
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123-2008 OPPNEVNING AV INTERIMSSTYRE FOR NYTT HF I 

SYKEHUSOMRÅDET BUSKERUD, ASKER OG BÆRUM 
 
I forbindelse med presentasjon og drøfting av valgkomiteens innstilling til 
sammensetning av styrene ble det vedtatt å lukke møtet i hht offentlighetslovens § 5a, jfr 
forvaltningslovens § 13, første ledd nr 1. 
 
Styrets  
 

V E D T A K 
 
1. Det opprettes et interimsstyre for nytt helseforetak i sykehusområde Buskerud, Asker 

og Bærum bestående av 7 eieroppnevnte medlemmer og 4 styremedlemmer fra de 
ansatte med varamedlemmer.  

2. Følgende oppnevnes i interimsstyret for nytt helseforetak i sykehusområde 
Buskerud, Asker og Bærum: 

 
1. Bente Mejdell     leder 
2. Ragnhild Røed    nestleder  
3. Bente Stein Mathisen   medlem 
4. Jarl Ovesen    medlem 
5. Lars Bjerke    medlem 
6. Arnfinn J. Holten    medlem 
7. Brit Strandrud    medlem 

 
Det utpekes i tillegg 4 medlemmer og 6 varamedlemmer fra de ansatte basert på en 
avtale mellom de ansattes organisasjoner. 
 

3. Interimsstyret skal ivareta følgende oppgaver: 
 

- Etablering av nødvendige avtaler med de fire helseforetakene i 
sykehusområdet om forberedelse av sammenslåingen i samarbeid med og 
under interimsstyrets koordinerende ledelse.  

- Utarbeide plan for sammenslåing av de fire helseforetakene i 
sykehusområdet. 

- Iverksette prosessen knyttet til rekruttering av daglig leder for det nye 
helseforetaket i sykehusområdet. 

- Ivareta og koordinere nødvendige oppgaver knyttet til de prosesser som 
må gjennomføres for få virksomhetene overført fra eksisterende 
helseforetak, herunder også deling av Blefjell sykehus HF. 

- I tilknytning til deling av Blefjell sykehus HF forutsettes det at det etableres 
dialog og nødvendige avtaler også mot Sykehuset Telemark HF. 

- Bistå Blefjell sykehus HF med utarbeidelse av plan for deling av 
virksomheten. 

 
Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta nødvendige presiseringer av 
interimsstyrets oppdrag.  

 
4. Det legges til grunn at styrene i de berørte helseforetakene inngår avtaler om 

sammenslåing og at avtalene stadfestes i egne foretaksmøter. 
 

5. Styret i Helse Sør-Øst RHF ber styreleder gjennomføre nødvendige foretaksmøter 
med Sykehuset Asker og Bærum HF, Sykehuset Buskerud HF, Ringerike sykehus 
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HF, Blefjell sykehus HF og Sykehuset Telemark HF for å treffe alle nødvendige 
beslutninger med hensyn til overføring og avvikling av virksomheten i tråd med 
vedtaket i sak 108-2008.      

 
Votering; 
Styremedlem Svein Øverland fremmet et alternativt forslag til punkt 1: 
”Det opprettes et interimsstyre for nytt helseforetak i sykehusområde Buskerud, Asker 
og Bærum bestående av 9 eieroppnevnte medlemmer, 5 styremedlemmer fra de ansatte 
med 5 varamedlemmer.”  
 
Forslaget falt mot 7 stemmer 
 
 
 
124-2008 REDEGJØRELSE OM AVTALE VEDR FELLES 

FORSYNINGSSENTER 
 
Viseadministrerende direktør Kristin Weidemann Wieland orienterte 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar redegjørelsen fra administrerende direktør til etterretning. 
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Møtet hevet kl. 17.50 
 
 
 
Oslo, 1. desember 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 

  
 


