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Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. september 2012 

 
 
 

SAK NR 053-2012 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21. JUNI 2012 

 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet 21. juni 2012 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 13. september 2012 
 
 
 
Bente Mikkelsen 
administrerende direktør 
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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: Styremøte 21. juni 2012 

Tidspunkt: Kl 0900 – 1600 

 

Følgende medlemmer møtte: 

    

Per Anders Oksum styreleder   

Ansgar Gabrielsen nestleder  Fravær kl 1240-1450 

Turid Birkeland    

Kirsten Brubakk    

Trine Dønhaug    

Terje Bjørn Keyn    

Andreas Kjær  Forfall 

Irene Kronkvist    

Bernadette Kumar    

Anita Ihle Steen   Til kl 1500 

Dag Stenersen  

Lizzie Irene Ruud Thorkildsen    

Svein Øverland    

Signe Øye    

 
Fra brukerutvalget møtte: 
    

Alf Magne Bårdslett    

Anne Mari Romuld Hansen    

 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 

Administrerende direktør Bente Mikkelsen 

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 

Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, konserndirektør Atle Brynestad, 
kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, 
konsernrevisor Liv Todnem 

 
 
 
Konstituering: 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Administrerende direktør opplyste at det ville bli gitt 
noen tilleggsorienteringer under administrerende direktørs orienteringer.  

http://www.helse-sorost.no/
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Saker som ble behandlet: 
 
 

041-2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
24. MAI 2012 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøtet 24. mai 2012 godkjennes. 
 
 
 

042-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER  
1. TERTIAL 2012 

 
Det ble innledningsvis gitt en presentasjon av tall for mai 2012. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 til etterretning. 
 
 
 

043-2012 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 - PROSJEKT NYTT 
ØSTFOLDSYKEHUS 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Tertialrapport for prosjekt nytt østfoldsykehus 1. tertial 2012 tas til orientering.  
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044-2012 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2013-2016 (2026) 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Styret understreker at gjennomføringen av den vedtatte plan for strategisk 
utvikling, herunder omstillingsprogrammet (sak 108-2008) fortsatt vil være 
hovedfokus i den kommende økonomiske langtidsplanperioden 2013-2016. En 
vellykket gjennomføring av pågående omstillinger er avgjørende for at plan for 
strategisk utvikling nås og for foretaksgruppens økonomiske bæreevne. 
Overordnet målsetning er de nasjonale kvalitetsmålene. Tjenestene skal være;  

 Virkningsfulle (fører til helsegevinst)  

 Trygge og sikre (unngår utilsiktede hendelser)  

 Involvere brukerne og gi dem innflytelse  

 Samordnet og preget av kontinuitet  

 Utnytte ressursene på en god måte  

 Tilgjengelig og rettferdig fordelt  
 

Økonomisk langtidsplan utgjør en overordnet konkretisering og 
konsekvensvurdering av vedtatt strategi og mål i forhold til økonomiske 
rammebetingelser. 

 
2. Følgende mål videreføres i perioden 

 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 

 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 prosent 

 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 

 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av 
medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen 
enhet 

 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer 

 
3. Økonomisk langtidsplan 2013-2016 tas til etterretning. Foretaksgruppens 

samlede resultatmål for perioden anses som krevende å realisere, men 
nødvendig for å sikre tilstrekkelig handlingsrom for investeringer. De nødvendige 
omstillinger av driften vil kreve økt og kontinuerlig ledelsesmessig fokus på 
kostnadstilpasning. Sentrale elementer vil være riktig bemanningsnivå og – 
sammensetning, at foretakene ivaretar behov for rett kompetanse, og god 
kapasitetsutnyttelse på utstyr. Kostnadseffektive driftsløsninger må realiseres 
med særlig vekt på å ta ut økonomiske gevinster som følge av etablering av 
standardiserte løsninger innen pasientforløp, teknologi og innkjøp. 
 

4. Det forutsettes at pasientsikkerheten og kvaliteten i pasientbehandlingen 
ivaretas. Sentralt for å nå målene om reduksjon av ventetider og fravær av 
fristbrudd vil være forbedringer i det pasientadministrative arbeidet. 
 

5. Det forutsettes at alt omstillingsarbeid for å nå de oppsatte resultatmålene skjer i 
samarbeid med og i dialog med de ansattes organisasjoner. De 12 prinsipper for 
medvirkning skal legges til grunn i dette samarbeidet, og denne dialogen. 
Likeledes legges de 13 prinsipper for brukermedvirkning til grunn for dialogen 
med brukerne og deres organisasjoner. 
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6. For å sikre kontinuitet i tjenesten, kvalitet i pasientbehandlingen og 

pasientsikkerhet, skal hovedregelen i Helse Sør- Øst være hele stillinger, i 
samsvar med nasjonale mål. Utviklingen på dette området vil bli fulgt nøye opp. 

 
7. Styret slutter seg til de aktivitets- og inntektsforutsetningene som er forutsatt for 

2013. Disse forutsetningene legges til grunn for det videre arbeidet mot budsjett 
2013. 
 

8. Realisering av resultatmålene for 2013 minst på nivå med det som er meldt inn 
fra helseforetakene er en forutsetning for å sikre et økonomisk handlingsrom og 
legge til rette for nødvendige investeringer i helseforetakene. De resultatkrav 
som settes fra det regionale helseforetaket i Oppdrag- og bestillerdokument for 
2013 skal gjenspeile dette. 

 
 
 

045-2012 HELSETILSYNETS NASJONALE TILSYN MED BEHANDLING 
AV ELDRE PASIENTER MED HJERNESLAG 2011 I HELSE 
SØR-ØST 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Styret tar til etterretning at styrene i helseforetakene har behandlet resultatet av det 
nasjonale tilsynet med eldre slagpasienter i 2011 og vedtatt tiltaksplaner. 

 

2. Styret forventer at foretaksgruppen og det enkelte helseforetak/ sykehus bruker 
rapportene aktivt for læring, både i forhold til det konkrete tilsynsområdet og til 
generell bedring av pasientbehandling og -sikkerhet. 

 

3. Styret er orientert om at Helse Sør-Øst arrangerer en erfaringskonferanse for alle 
helseforetak i regionen og sykehus med driftsavtale med Helse Sør-Øst, med fokus 
på hvordan læring sikres, basert på funn fra dette nasjonale tilsyn. 

 

4. Styret ber om at det blir rapport tilbake i rapport per andre tertial og i årlig melding 
2012 status i forhold til tiltak og at eventuelle regionale beslutninger iverksettes for å 
sikre gode og likeverdige tjenester for eldre pasienter med hjerneslag. 
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046-2012 OPPFØLGING AV STYREVEDTAK I SAK 085-2010 OM 
FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLINGEN. 
HANDLINGSPLAN FOR KREFTBEHANDLINGEN 2012-015. 
PRESISERINGER AV BEGREPENE REGIONS-, FLEROMRÅDE- 
OG OMRÅDEFUNKSJONER 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Styret er tilfreds med at funksjonsfordelingen av kreftkirurgien er iverksatt og at 
det er ferdigstilt opplegg for årlig evaluering.  

 
2. Den årlige evalueringen skal følge opp at helseforetakene oppfyller krav til 

behandlingsvolum og øvrige faglige krav. Videre bør gjennomgangen ha 
oppmerksomhet på små spesialiserte behandlingsområder, hvor 
sykdomsforekomsten avtar og antall kirurgiske inngrep blir færre. Fastsatte krav 
til behandlingsvolum må oppfylles om behandlingsfunksjoner skal videreføres. 
 

3. Det er behov for å avklare begrepsbruk og ansvarsforhold innen funksjons- og 
oppgavefordeling. Styret legger til grunn at regionfunksjoner og 
flerområdefunksjoner bestemmes av Helse Sør-Øst RHF, mens 
områdefunksjoner som hovedregel bestemmes av helseforetakene selv. 

 
4. Som hovedregel er det bare regionsykehuset som kan ha faglig ansvar for 

satelittenheter. 

 
5. Styret tar forslag til handlingsplan for kreftbehandlingen 2012 – 2015 til 

orientering og forutsetter at den legges til grunn for helseforetakenes videre 
arbeid og oppfølging av kreftområdet.  

 
6. Tiltak i handlingsplanen som innebærer direkte økonomiske konsekvenser vil bli 

fulgt opp i de ordinære budsjettprosessene i handlingsplanperioden. 
 

7. Styret forutsetter at helseforetakene tilstreber å oppfylle de normerte forløpstider 
for kreftbehandling som ble gitt av Helse- og omsorgsdepartementet i juli 2011. 
Når helseforetakene har implementert system for definerte forløp med frister for 
henvisning, utredning, primærbehandling og oppfølging av kreftsykdom, bør 
dette utvikles videre til å inkludere rehabilitering og palliativ behandling i de 
formaliserte forløpene i samarbeid med kommunene.  
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047-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF – AVHENDING AV EIENDOMMER I 
FREDRIKSTAD (GNR. 300, BNR. 1490, 1450, 366, 370, 5 OG 
719) OG VEUM (GNR. 214, DEL AV BNR. 135) 

 
Styrets enstemmige 
 

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

samtykke til salg av eiendommer i Fredrikstad sentrum (gnr. 300, bnr. 1490, 1450, 
366, 370, 5 og 719) og Veum (gnr. 214, bnr. 135) til foretaksmøtet for Helse Sør-Øst 
RHF for behandling. 

 
2. Styret anbefaler at foretaksmøtet samtykker til at eiendommene selges til 

høystbydende på det åpne markedet. 
 
3. Frigjort likviditet ved salg av eiendom skal benyttes til delfinansiering av nytt 

østfoldsykehus. 
 
 
 

048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF – SALG AV BOLIGER I MOSS OG 
HALDEN 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Østfold HF sin anmodning om 
samtykke til salg av boligene i Søsterveien 1, 3, 5, 7 og 9 i Halden kommune, del 
av gnr. 66, bnr. 811, og Dyreveien 18 i Moss kommune, gnr 2, bnr. 707, til 
foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF for behandling. 

 
2. Styret anbefaler at foretaksmøtet samtykker til at boligene i Halden selges til 

høystbydende i det åpne markedet. 
 

3. Styret anbefaler at foretaksmøtet samtykker til at boligene i Moss kan selges til 
Moss kommune til takst etter prosedyre som angitt i saken, fratrukket 
tomteverdien. 

 
4. Dersom Moss kommune likevel ikke ønsker å kjøpe eiendommen, anbefaler 

styret at foretaksmøtet samtykker til at eiendommen kan selges til høystbydende 
i det åpne markedet. 

 
5. Frigjort likviditet ved salg av eiendom skal kunne benyttes til investeringer i 

varige verdier, enten til oppgradering av gjenværende bygningsmasse eller 
investering innen kjernevirksomheten i Sykehuset Østfold HF.  Slike 
investeringer skal behandles på ordinær måte, innenfor gjeldende 
fullmaktsstruktur. 
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049-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG 
LOGISTIKKSYSTEM 

 
Saken ble behandlet i lukket møte, jf offentleglova § 23 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre konkurranse for å anskaffe 
økonomi- og logistikksystem, samt å inngå kontrakt innenfor de rammer som er 
beskrevet i denne saken. 
Styret legger til grunn at det ved valg av løsning skal søkes å redusere risiko gjennom å 
vektlegge bruk av kjent teknologi og mest mulig standard løsninger. 
 
 
 

050-2012 ORIENTERINGSSAK: FELLES REGIONAL UTREDNING FOR Å 
FREMME INNOVASJON OG INNOVATIVE LØSNINGER I 
SPESIALISTHELSETJENESTEN GJENNOM OFFENTLIGE 
ANSKAFFELSER 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar saken om innovasjon og anskaffelser til orientering 
 
 
 

051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR 
HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 
2012-2014 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret for Helse Sør-Øst RHF tar strategiplan for Helseforetakenes senter ANS 2012-
2014 til orientering. 
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052-2012 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2012 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Årsplan styresaker tas til orientering. 
 
 
 
ANDRE ORIENTERINGER 

 Driftsorienteringer fra administrerende direktør, inkl tilleggsorienteringer om 

 Brev datert 20.06.2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet ang tolkning av 
pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9, samt pressemelding fra Sørlandet 
sykehus HF datret 21.06.2012 

 Styreleder orienterte om gjennomgått behandlingsforløp og tilhørende 
mediaoppslag 

 Orientering fra konsernrevisjonen (muntlig)  

 Brev fra HOD om pilot felles nødnummer og felles nødsentraler for brann, politi og helse 

 Kopi av brev til HOD fra Phoenix Haga om anskaffelsen innen TSB i Helse Sør-Øst RHF 
- begjæring med krav om midlertidig forføyning 

 Brev fra Helse Sør-Øst RHF til helseforetakene om krav til rutiner i pasientadministrativt 
arbeid – gjennomføring av forbedringer 

 Referat fra møte i Brukerutvalget 23. mai 2012 

 Protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 13. juni 2012  
 

 

 
 
 
TEMASAK 

 TEMA vedr. rullering av plan for strategisk utvikling – internasjonalisering 
v/prosjektdirektør Andreas Moan, Oslo universitetssykehus HF 

 Status og utfordringer for vestre Viken HF  
v/styreleder Peder Olsen og fung. administrerende direktør Per Meinich 

 
 
 

Møtet hevet kl. 15:40  

mailto:postmottak@vestreviken.no
mailto:postmottak@vestreviken.no
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Oslo, 21. juni 2012 
 
 
 
   

Per Anders Oksum  Ansgar Gabrielsen 
styreleder  nestleder 
   

Turid Birkeland  Kirsten Brubakk 
 
 

  

Trine Dønhaug  Terje Bjørn Keyn 
 
 
 

  

Andreas Kjær  Irene Kronkvist 
 
 
 

  

Bernadette Kumar  Anita Ihle Steen 
 
 
 

  

Dag Stenersen  Lizzie Irene Ruud Thorkildsen 
 
 
 

  

Svein Øverland  Signe Øye 
   

 
 

  Tore Robertsen 
  styresekretær 

 

 


