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Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 31.12.2008  
 
Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. 
 

Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølgi
ng 

Saks- 
ansvarlig 

58-2007 
 

STAB OG STØTTE. 
FELLESTJENESTER I 
HELSE SØR-ØST 
 

1. For å frigjøre ressurser til pasientbehandling og for å øke kvaliteten på de administrative 
funksjoner legger styret til grunn at administrative støttefunksjoner i foretaksgruppen 
standardiseres både når det gjelder teknologi, organisasjon og prosess.  

2. Styret slutter seg til at det etableres interne fellestjenester for hele Helse Sør-Øst. 
3. Styret ser i denne sammenheng at den eksisterende fellestjenesteenheten Sykehuspartner 

utvikles som en sentral del av en slik organisering av administrative støttefunksjoner. Styret 
forutsetter at forbedringspotensialet som er påpekt i evalueringsrapporten ivaretas gjennom 
nødvendige tiltak for å legge et best mulig grunnlag for videre implementering av denne 
fellestjenesteløsningen.                                  

4. Styret legger til grunn at etablering, styring og utvikling av fellestjenester skjer i tråd med den 
redegjørelse som er gjort i saken. Styret legger særlig vekt på god ivaretakelse av de ansatte 
som berøres og at helseforetakene sikres tilstrekkelig innflytelse over fellestjenestene. 

5. Styret forutsetter at nye tjenesteområder som skal etableres som fellestjenester forelegges styret 
for beslutning. 

6. Styret legger til grunn at det bygges videre på den inngåtte avtalen med DHL når det gjelder 
etablering av felles forsyningsstruktur for hele Helse Sør-Øst.   

Vedtatt mot en stemme.  

OK 
Fulgt opp i 
omstillingsprog
rammet og 
ivaretatt i de 
vedtak som ble 
fattet i 
november og 
desember 2008. 
 

KWW 

66-2007 
 

INVESTERINGSPROSJEKTE
R I HELSE SØR-ØST - 
VIDERE PROSESS FOR 
BYGGEPROSJEKTENE VED 
SYKEHUSET BUSKERUD HF 
OG  
SYKEHUSET ØSTFOLD HF. 
 

1. Det er nødvendig å vurdere kapasitet, opptaksområder og struktur/oppgavefordeling i regionen 
som helhet. Sentrale elementer i denne vurderingen vil være hovedstadsprosessen, som blant 
annet skal sikre et fortsatt desentralisert tilbud av spesialisthelsetjenester, og planene for nye 
sykehus i Buskerud og Østfold. Også de øvrige prosjektene som planlegges må ses som en del 
av denne helheten.  

2. Investeringsprosjektene må også vurderes i forhold til de økonomiske rammebetingelsene i 
Helse Sør-Øst RHF, herunder økonomisk bæreevne og tilgang på investeringsmidler. 

OK 
 
 
 
 
OK 
Nytt 

 
 
 
 
 
 
AB 
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Finansieringen av AHUS tas opp med eier, jfr sak 072-2007 

3. Styret erkjenner behovet for nye sykehusbygg ved Sykehuset Buskerud HF og Sykehuset 
Østfold HF. 

4. Det skal arbeides videre med en koordinert planlegging av byggeprosjektene i Buskerud og 
Østfold, for å samordne og optimalisere ressursinnsatsen og for å sikre framdriften 

østfoldsykehus 
vedtatt 
videreført i 
forprosjektfase
Nytt sykehus i 
Buskerud 
vurderes av 
Vestre Viken. 

 06-2008 ÅRSRAPPORT 
INTERNREVISJONEN 2007 

1. Styret ber administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF sørge for at det etableres og 
gjennomføres en tilfredsstillende internkontroll innenfor de deler av foretaksgruppen hvor 
internrevisjonen har påpekt svakheter. Administrerende direktør bes også følge opp at det 
etableres konkrete handlingsplaner med frister og ansvarshavende for de forebedringstiltak som 
vedtas i helseforetakene og det regionale helseforetaket. Likeledes at det er etablert oppfølging 
av at tiltak faktisk settes i verk og at de bidrar til varig forbedring. 

2. Styret ber administrerende direktør ha sterkt fokus på aktiviteter og tiltak som bidrar til å sikre 
tilfredsstillende internkontroll og skape varige forbedringer på øvrige områder av virksomheten 
både på regionalt nivå og foretaksnivå. 

3. Styret ber administrerende direktør anmode Helse- og omsorgsdepartementet om å bidra til at 
det etableres lovhjemmel som sikrer internrevisjonen nødvendig innsynsrett i 
pasientopplysninger og personopplysninger, slik at det oppdrag som er gitt i foretaksprotokoll 
14. januar 2005 pkt. 4.1.2 Internrevisjon, kan oppfylles. Tilsvarende for det regionale helse-
foretaket for oppfyllelse av kravene i pkt. 4.1.1 Internkontroll i foretaksprotokoll 14.01.2005 

OK 
 
Oppfølging  
 
iverksatt 

 
BM 

032-2008 LIKVIDITETSSITUASJONEN 
I FORETAKSGRUPPEN 

Styret tar redegjørelsen om likviditetssituasjonen til etterretning. 
Administrerende direktør gis fullmakt til å sette i verk de tiltak som anses nødvendig for å 
reetablere en tilfredsstillende likviditetssituasjon, herunder å søke Helse- og omsorgsdepartementet 
om 450 mill i utvidet driftskreditt holde tilbake investeringsmidler til utbetaling Styret ber om å bli 
holdt løpende orientert om utviklingen i likviditetssituasjonen og de tiltak som er iverksatt. 

OK 
 

 
AB 

033-2008 HÅNDTERING AV DEN 
SAMLEDE 
INVESTERINGSPORTEFØLJ
EN I HELSE SØR-ØST 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF slutter seg til anbefalingene i saken om prioritering og videre 
prosess knyttet til større bygginvesteringer. 

2. Styret forutsetter at investeringene innenfor opptrappingsplanen for psykisk helsevern 
prioriteres, og fullføres så raskt som praktisk mulig innen den angitte investeringsramme. 

3. Styret legger til grunn at det arbeides med å finne løsninger for psykiatrien i Buskerud (Lier)  

4. Investeringssøknaden for overnattingsbygg for pårørende på Rikshospitalet HF (Gaustad) 
godkjennes, og prioriteres innenfor investeringsrammen i 2009. 

5. Bygging av sykehotell på Rikshospitalet HF (Montebello) kan ikke prioriteres.. 

6. Styret legger videre til grunn at det i tilknytning til de beslutninger som skal tas knyttet til 
omstillingsprogrammet i oktober 2008 også legges opp til en ytterligere konkretisering av 

OK 
jfr oppfølging 
sak 131-2008 
 

AB 
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hvilke investeringer som skal gjennomføres. I denne sammenheng må det også lages et opplegg 
for hvordan det skal frigjøres investeringsmidler til å gjennomføre de investeringer som er 
nødvendige for å realisere omstillingsprogrammet. 

038-2008 OMSTILLINGSPROGRAMM
ET– INNSATSOMRÅDE 1. 
HOVEDSTADSPROSESSEN 

(Det vises til protokoll for fullstendig styrevedtak i saken)  
OK 

 
MT 

067-2008 
nr. 5  

OMSTILLINGSPROGRAMM
ET. INNSATSOMRÅDE 3.4. 
EIENDOM 

1. Styret forutsetter at det straks iverksettes arbeid for å realisere påviste gevinster innen 
eiendomsområdet, da dette er vesentlig for å kunne realisere hele omstillingsprogrammet. 

2. De tiltak som kan gjennomføres eller forberedes i nåværende organisasjonsstruktur iverksettes 
i tråd med forslagene som er fremsatt saken. 

3. Styret ber om at endelig forslag til organisering innenfor foretaksgruppen som sikrer hele 
gevinstpotensialet, blir lagt fram for styret i oktober, hvor det i forslaget vektlegges en optimal 
og helhetlig måte å styre investeringer i nybygg, vedlikeholdsinvesteringer og avhending, samt 
gjennomføring av store prosjekter. 

4. Styret anser det som viktig at det i valgt modell legges opp til en driftsorganisasjon som er nær 
bestiller og bruker av arealene, og som kjenner de lokale forholdene. 

Under 
oppfølging.  

AB 

069-2008 FULLMAKTER I HELSE 
SØR-ØST 

1. De fremlagte bestemmelser om fullmakter i Helse Sør-Øst gjøres forpliktende for 
helseforetakene. Det innarbeides en prosedyre for å gjøre justeringer slik at lokale forhold kan 
ivaretas. Foretakene står fritt med hensyn til å fastsette beløpsgrenser innenfor de enkelte 
fullmaktsområder. Implementering skal senest gjennomføres i forbindelse med foretakenes 
budsjettvedtak for 2009. 

2. Styrets vedtak bekreftes i foretaksmøter med helseforetakene.   

OK 
 
 

AB 

070-2008 ETABLERING AV 
GJENNOMGÅENDE 
INTERNREVISJONS-
ORDNING 

Styret gir sin tilslutning til Revisjonskomiteens forslag om etablering av en gjennomgående 
internrevisjonsordning i Helse Sør-Øst.  
 

OK LT 

080-2008 RETNINGSLINJER 
VEDRØRENDE 
HELSEFORETAKENES 
FORHOLD TIL STIFTELSER 
OG LEGATER 
 

1. Styret vedtar at ”Retningslinjer vedrørende helseforetakenes forhold til stiftelser og legater” 
skal gjelde for helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF. 

2. Retningslinjene innarbeides i foretaksgruppen som konsernbestemmelse og fremlegges i 
foretaksmøte med helseforetakene. Administrerende direktør gis myndighet til å forestå den 
praktiske gjennomføringen. 

3.  Det legges frem en oversikt over stiftelser og legater basert på den kartlegging som 
gjennomføres av administrerende direktør. 

OK 
 

AB 

081-2008 SYKEHOTELLET VED 
RIKSHOSPITALET 
(RADIUMHOSPITALET). 
EKSTERN GJENNOMGANG 

1. Styret tar rapporten fra KPMG om Gjennomgang av saksbehandling og 
beslutningsprosess knyttet til sykehotellsaken ved Rikshospitalet HF til orientering.  

2. Styret slutter seg til styreleders vurdering og anbefalte oppfølging.  
3. Styret orienteres om administrerende direktørs oppfølging.   

OK BM 

090-2008 AKTIVITETS-, KVALITETS- 
OG ØKONOMIRAPPORT 

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 

OK 
 

AB 
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PER 
ANDRE TERTIAL 2008 
 

neste møte. 
2. Styret er opptatt av at det er et kontinuerlig fokus på å forbedre de kvalitets- 
indikatorene 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 omstillings- 
tiltakene 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: 
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. 

092-2008 ARBEIDET MED 
INNTEKTSMODELL FOR 
HELSE SØR-ØST 

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 inntekts-
fordelingen 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 

Under arbeid  
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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 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 
 

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. 

OK  

094-2008 SYKEHUSET BUSKERUD HF 
- SALG AV EIENDOMMER 
 

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. 

OK  

095-2008 SYKEHUSET TELEMARK 
HF – SALG AV STIGERTUN I 
SKIEN 

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. 

OK  
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 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 

Styret vedtar instruks for revisjonskomiteen i Helse Sør-Øst RHF med de endringer som 
ble gjort i møtet. 

OK  

098-2008 OPPNEVNING AV NYTT 
MEDLEM TIL 
REVISJONSKOMITEEN 

Styret oppnevner Anne Marie Bagstad Jøranli som medlem i styrets revisjonskomite. 
 

OK  

104-2008 SØRLANDET SYKEHUS HF – 
SALG AV FARSUND 
SYKEHUS 
 

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. 

OK 
 
 
 
 
 
 

 

106-2008 AKTIVITETS- OG 
ØKONOMIRAPPORT PER 
SEPTEMBER 2008 
 

Viseadministrerende direktør Atle Brynestad presenterte oppdaterte aktivitets- og 
økonomitall per oktober 2008. 
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. 

OK 
 

AB 

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

Det vises til protokoll for fullstendig styrevedtak i saken 
 

Under 
oppfølging 

AB 
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108-2008 OMSTILLINGSPROGRAMM
ET. INNSATSOMRÅDE 1 
HOVEDSTADSPROSESSEN 

Det vises til protokoll for fullstendig styrevedtak i saken 
 

Under 
oppfølging 

BM 

109-2008 OMSTILLINGSPROGRAMM
ET – INNSATSOMRÅDE 3.1 
IKT. 
ETABLERING AV NY 
FELLES 
TJENESTELEVERANDØR 
FOR 
IKT 
 

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. 

Under 
oppfølging 

KWW 

110-2008 BUSKERUD 
FYLKESKOMMUNALE 
PENSJONSKASSE. 
FULLMAKT 
 

Saken ble behandlet i lukket møte. 
Styremedlem Dag Stenersen fratrådte under behandlingen av saken. 
1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å: 
• inngå avtale om avvikling av pensjonssamarbeidet med Buskerud 
fylkeskommunale pensjonskasse, forutsatt enighet fra helseforetakene Sykehus 
Buskerud HF, Ringerike sykehus HF og Blefjell sykehus HF 

Under 
oppfølging 

AB 
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• 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 
KULTURMINNEVERNKOMP
ETANSE I 
DE REGIONALE 
HELSEFORETAKENE. 

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. 
 

OK  

112-2008 DEKNING AV 
PENSJONSKOSTNADER 
FOR PRIVATE 
IDEELLE SYKEHUS/ 
INSTITUSJONER 

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. 

OK  

113-2008 RINGERIKE SYKEHUS HF – 
SALG AV 
PERSONALBOLIGER 
 

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. 
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. 

OK  

114-2008 ARBEIDSAVTALE TIL 
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR 

Saken ble behandlet i lukket møte med kun styret til stede. 
Arbeidsavtale til administrerende direktør ble gjennomgått og justert. 

OK  

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. 

OK  
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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. 

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. 
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 

Pkt. 1 og 2 OK 
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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 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, Aske og 
Bærum bestående av 9 eieroppnevnte medlemmer, 5 styremedlemmer fra de ansatte med 5 
varamedlemmer.” 
Forslaget falt mot 7 stemmer 

 
 
 
 
 
 
 
Pkt. 3 Under 
oppfølging 

126-2008 AKTIVITETS- OG 
ØKONOMIRAPPORT PER 

Administrerende direktør presenterte tall per november i møtet. 
1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2008 og tall for november til 

Under 
oppfølging 

AB 
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OKTOBER 2008 
 

etterretning. 
2. Styret forutsetter at det foretas en gjennomgang av de styrevedtatte budsjettene til 
helseforetakene tidlig i 2009 for å kvalitetssikre budsjettforutsetningene. 
3. Rutiner og systemer for rapportering og oppfølging i foretaksgruppen evalueres. Det 
iverksettes fortløpende eventuelle korrigerende tiltak i forhold til oppfølgingsregimet. 

127-2008 ÅRLIG MELDING FOR 2008 
– INNMELDING AV 
BEVILGNINGSBEHOV TIL 
STATSBUDSJETTET FOR 
2010 
 

1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for 
somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til 
rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2010. 
2. Styret framhever behovet for nybygging og opprusting av eksisterende 
bygningsmasse. 
3. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet og innarbeides i 
Årlig melding 2008 fra Helse Sør-Øst RHF. 

OK  

128-2008 OMSTILLINGSPROGRAMM
ET. INNSATSOMRÅDE 3.2 
STRATEGIPLAN INNKJØP 
OG LOGISTIKK 2009-2012 

1. Styret tar fremlagte strategiplan for innkjøp og logistikk til etterretning 
2. Styret ber om at det i februar 2009 legges frem en handlingsplan for 2009 for 
gjennomføring av strategiplanen, og at det deretter årlig legges frem rapportering på 
gjennomføring sammen med oppdatert handlingsplan. Dette gjøres i 4. kvartal hvert 
år, neste gang i desember 2009 
3. Styret ber om at planen styrebehandles i helseforetakene og at helseforetakene 
etablerer handlingsplaner for innkjøp/logistikk for å ivareta en samlet oppfølging av 
denne strategiplanen, de årlige regionale handlingsplanene samt tiltak pålagt i 
foretaksmøte. 

Under 
oppfølging 

KWW 

129-2008 FORDELING AV 
FORSKNINGSMIDLER FOR 
2009 
 

1. Styret tar til etterretning vedtak fattet i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og 
Universitetet i Oslo 5.desember 2008 om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- 
og omsorgsdepartementet til forskning i Helse Sør-Øst RHF. 
2. Styret er tilfreds med at føringene for tildeling av forskningsmidler for 2009 er fulgt i en 
ryddig prosess, og at søknads- og vurderingsprosessen har vært forsvarlig og godt 
forankret i forskningsutvalget for Helse Sør-Øst RHF. Tildelingspotten for årets 
søknadsprosess har bestått av øremerkede midler til forskning fra HOD (36 mill kr), tillagt 
regionale budsjettmidler til forskning (35,6 mill kr). Den faglige vurderingen av  
søknadene har vært gjennomført som én felles prosess. 
3. Styret slutter seg til innstillingen fra det regionale forskningsutvalget om tildeling av 
35,6 mill kr fra de strategiske midler for 2009,slik at det tildeles prosjektstøtte for 
totalt 71,6 mill kr for 2009 (spesifisert i vedlegg 3). 
4. Styret slutter seg til innstillingen fra det regionale forskningsutvalget om fordeling av de 
øvrige regionale budsjettmidler til strategiske forskningstiltak i regionen. 
5. De regionale strategiske forskningsmidlene utbetales under forutsetning av en 
tilfredsstillende budsjettsituasjon i Helse Sør-Øst RHF. Styret ber administrerende 

 
 
 
 
 
Under 
oppfølging 

 
 
 
 
 
ES 
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direktør avvente disponeringen av de resterende 20 mill kroner inntil salderte 
budsjetter for 2009 foreligger. 
6. Administrerende direktør gis fullmakt til å justere tildelingen av regionale strategiske 
forskningsmidler i løpet av 2009 innenfor vedtatt totalramme og etter faglig råd fra det 
regionale forskningsutvalget. 

130-2008 PLAN FOR STRATEGISK 
UTVIKLING, STRATEGISK 
FOKUS 
OG MÅL 2009 FOR HELSE 
SØR-ØST 
 

1. Plan for strategisk utvikling 2009-2020, strategisk fokus og mål for 2009 for Helse 
Sør-Øst vedtas og innarbeides i årlig melding for 2008. 
2. Oppfølging av plandokumentet gjøres bindende for foretaksgruppen og bekreftes i 
foretaksmøter i januar 2009. 
3. Styrets merknader i møtet innarbeides. 
Stemmeforklaring fra styremedlemmene Øverland, Thorkildsen, Eikvar, Falkenberg og 
Brubakk: 
Saken tar opp til behandling innholdet i saker som har vært behandlet tidligere. Viser til 
protokolltilførsler og stemmeforklaringer i bl a sak om hovedstadsprosessen og om 
fellestjenester. Konsekvensvurderinger må gjøres både i forhold til pasienttilbud og 
konsekvenser for ansatte og det forutsettes at kun tiltak med akseptable konsekvenser 
iverksettes. 

OK 
 
 
 
 

 
 
 
 
TR 

131-2008 PRIORITERING AV 
INVESTERINGER OVER 50 
MNOK 

Det vises til protokoll for fullstendig styrevedtak i saken Under 
oppfølging 

AB 

132-2008 KONSEPT FOR NYTT 
ØSTFOLDSYKEHUS 
 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF anser at det reviderte konseptet for nytt østfoldsykehus på en 
god måte har svart opp styrets forutsetninger i sak 066-2007, og danner et godt grunnlag 
for videreføring av prosjektet. Styret vil legge spesiell vekt på at: 
• et nytt østfoldsykehus vil understøtte den strukturelle prosessen som er 
gjennomført i Østfold og sikre at regionens ”sørge for”-ansvar kan ivaretas på en 
god måte også framtiden 
• det er behov for å erstatte store deler av dagens bygningsmasse, som til dels er i 
en svært dårlig forfatning, og behov for å etablere en mer rasjonell og effektiv drift 
• prosjektet bidrar til en vesentlig bedre kapasitetsutnyttelse og arealeffektivisering 
av eiendomsmassen 
2. Styret slutter seg til at det anbefalte alternativ 2, med delt løsning mellom Kalnes og 
Moss, legges til grunn for videre arbeid med prosjektet. 
3. Styret legger til grunn at det finansielle handlingsrommet til Helse Sør-Øst innrettes slik 
at det gir rom for nye sykehusbygg både ved Sykehuset Østfold og Sykehuset Buskerud 
4. Det foreliggende konseptet for nytt østfoldsykehus oversendes til Helse- og omsorgs-
departementet for etablering av eierdialog og foreløpig myndighetsvurdering. 
5. Styret i Helse Sør-Øst RHF ber om at kapasitetsmessige forutsetninger generelt og 

Under 
oppfølging 

AB 
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spesielt innen operasjons-, intensiv-, laboratorie- og røntgenkapasitet gjennomgås innenfor 
rammen av prosjektet, og ses inn mot regionens totalkapasitet på de samme områdene. 
Videre ber styret om at kalkylegrunnlag og 
driftsbesparelser/lønnsomhet kvalitetssikres med ekstern bistand. Det må være et 
fortsatt fokus på mulige kostnadsreduksjoner. Styret viser til at de vedtatte 
prinsippene i sak 108-2008 skal legges til grunn for utformingen av tilbudet til 
befolkningen i Østfold. 
6. Styret i Helse Sør-Øst RHF ber om at det avklares hvilke aktiviteter som nå kan 
gjennomføres av Sykehuset Østfold HF innenfor de begrensninger som ligger i 
styresaken. Forventet byggestart vil være 2011/2012. 
7. Styret ber om at konseptet legges fram for behandling når kvalitetssikringen er 
gjennomført, når de finansielle forutsetningene, herunder låneadgang, er avklart og 
når den foreløpige myndighetsvurderingen foreligger. 

133-2008 OMSTILLINGSPROGRAMM
ET – 
INNSATSOMRÅDE 1, 
HOVEDSTADSPROSESSEN – 
PLAN 
FOR OPPFØLGING OG 
GJENNOMFØRING 
 

1. Styret tar redegjørelsen om plan for den videre oppfølging av hovedstadsprosessen til 
etterretning. 
2. Styret gir styreleder fullmakt til å gjennomføre foretaksmøter med helseforetakene for å 
formidle det samlede styringsbudskapet i forhold til oppfølgingen av styrets vedtak i 
omstillingsprogrammet og Plan for strategisk utvikling 2009-2020, strategisk fokus 2009-
2012 og mål 2009. 
3. Forslag til mål og eierkrav for Oslo universitetssykehus HF og det nye helseforetaket i 
sykehusområde Buskerud, Asker og Bærum forelegges de respektive styrer før dette 
endelig fastlegges i foretaksmøter. 
4. Sykehusområdet som omfatter Sykehuset Buskerud HF, Sykehuset Asker og 
Bærum HF, Blefjell sykehus HF, Kongsberg og Ringerike sykehus HF benevnes 
sykehusområde Vestre Viken. 
5. Rapportering til styret skjer i den ordinære rapporteringen som administrerende 
direktør legger fram for styret. 
Votering; 
Punkt 1, 2, 3 og 5 enstemmig vedtatt. Punkt 4 vedtatt mot 3 stemmer. 
Stemmeforklaring fra styremedlemmene Øverland, Thorkildsen og Eikvar: 
Det må gjøres konsekvensvurderinger og ROS-analyser både når det gjelder 
pasienttilbud og konsekvenser for ansatte. Det forutsettes at kun tiltak med akseptable 
konsekvenser iverksettes. Ros- og konsekvensanalyser må brukes til å tilpasse tidsplan og 
virkemidler for å sikre god pasientbehandling, godt arbeidsmiljø og at ingen ansatte sies 
opp 

Under 
oppfølging 

BM 

134-2008 VALG AV ANSATTVALGTE 
STYREMEDLEMMER – 

1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer tas til orientering 
2. I samråd med de konserntillitsvalgte oppnevnes følgende valgstyre: 

OK  
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OPPNEVNING AV 
VALGSTYRE 
 

1. Steinar Marthinsen, valgstyrets leder (vara: Erik Thorshaug) 
2. Karin Solfeldt, valgstyrets nestleder (vara: Aslaug Teistung) 
3. Marit Kobro (vara: Dag Vatne) 
4. Jorunn Iversen (vara: Per Kristian Nyhus) 
5. Marit Grande (vara: Vivvi Bjørnø) 
6. Roy Tore Nilsen (vara: Yvonne Bell) 
7. Brynhild Asperud (vara: Christopfer Le) 
3. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen 
helseforetaksgruppen med mindre de lokale parter i enkelte sykehusområder 
kommer til annen løsning hensyntatt styrets vedtak i sak 108-2008. 

137-2008 RINGERIKE SYKEHUS HF. 
ENDRET 
STYRESAMMENSETNING 

 1. Konserndirektør Bente Mejdell, Helse Sør-Øst RHF oppnevnes som ny styreleder i 
Ringerike sykehus HF fra 1/1-09. 
2. Oppnevningen bekreftes i foretaksmøte i Ringerike sykehus HF. 

OK  

 


