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Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 

 
 
 

SAK NR 085-2012 

GODKJENNING AV ORDINÆR PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 
22. NOVEMBER 2012 

 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll og B-protokoll fra styremøtet 22. november 2012 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 13. desember 2012 
 
 
 
Peder Olsen 
administrerende direktør 
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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo 

Dato: Styremøte 22. november 2012 

Tidspunkt: Kl 0800-1700 

 

Følgende medlemmer møtte: 

    

Per Anders Oksum styreleder   

Ansgar Gabrielsen nestleder   

Turid Birkeland    

Kirsten Brubakk    

Trine Dønhaug    

Terje Bjørn Keyn    

Andreas Kjær  Forfall 

Irene Kronkvist    

Bernadette Kumar   Forfall 

Anita Ihle Steen    

Dag Stenersen  

Lizzie Irene Ruud Thorkildsen  vara Anna Elisabeth Uran 

Svein Øverland    

Signe Øye    

 
Fra brukerutvalget møtte: 
    

Alf Magne Bårdslett    

Jamileh Jamehdari    

 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 

Administrerende direktør Peder Olsen 

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.   
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Saker som ble behandlet: 
 
 

070-2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. 
OKTOBER OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 1. 
NOVEMBER 2012 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøtet 25. oktober og ekstraordinært styremøte 1. november 2012 
godkjennes. 
 
 
 

071-2012 BUDSJETT 2013 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret slutter seg til de mål, prioriteringer og premisser for budsjett 2013, som 

fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling.  
 
2. Følgende inntekter (faste inntekter og ISF- refusjoner) fordeles til sykehusområdene 

og de private ideelle sykehusene Betanien Hospital, Martina Hansens Hospital AS 
og Revmatismesykehuset AS samt Helse Sør-Øst RHF i 2013. Tall i millioner kroner: 
 

 
 

Endelige inntektsrammer for 2013, herunder forskningsmidler, vilkår for bevilgningen, 
øvrige krav og rammebetingelser i 2013 vil bli fastsatt i Oppdrag og bestilling for 
2013. 
 

3. Styret understreker at det ikke er lagt regionale føringer for hvor mye av 
inntektsrammen som skal fordeles til de ulike tjenesteområdene internt i 
helseforetakene. Helseforetakene og sykehusene skal selv fordele sin 

Inntekter i  alt

Akershus SO 6 564

Innlandet SO 7 073

Oslo SO 17 235

Sørlandet SO 5 084

Telemark og Vestfold SO 6 863

Vestre Viken SO 6 591

Østfold SO 4 394

Private ideelle sykehus 493

Helse Sør-Øst RHF 6 658

I alt 60 955
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inntektsramme på en slik måte at de aktivitetskrav og prioriteringer som stilles fra 
Helse Sør-Øst RHF innen de ulike tjenesteområdene, nås. 

 
4. Arbeidet med kvalitet i pasientbehandlingen og pasientsikkerhet skal styrkes i 2013 

og skal gis høy prioritet i helseforetakene. Styret forutsetter at helseforetakene er 
organisert på en slik måte at helsepersonell er i stand til å overholde sine lovpålagte 
plikter. 
 

5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å: 

 Fordele inntektsrammer  

 mellom de private ideelle sykehusene Betanien Hospital, Martina 
Hansens Hospital AS og Revmatismesykehuset AS 

 internt i Telemark og Vestfold sykehusområde mellom Sykehuset i 
Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF 

 internt i Oslo sykehusområde mellom Oslo universitetssykehus HF, 
Sunnaas Sykehus HF, Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg 
Diakonale Sykehus AS 

 Foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge 
av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, 
tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre. 

 Utforme krav til bevilgningen og bestille spesialisthelsetjenester for 2013 hos 
helseforetakene og de private ideelle sykehusene.  

 Inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra private tilbydere innenfor 
budsjettrammen for kjøp av helsetjenester. 

 Oppta investeringslån knyttet til 

- Nytt østfoldsykehus, inntil     670,0 mill. kroner 

- Oslo universitetssykehus HF, inntil      464,9 mill. kroner 

 Fatte investeringsbeslutninger og disponere midler innenfor tilgjengelig 
likviditet og gjeldende prioriteringer. 

 
6. Det forutsettes at alt omstillingsarbeid 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. 
 

7. Det bevilges følgende til investeringsprosjekter i 2013 

 Omstillingsprogrammer i hovedstadsområdet, i alt 500 millioner kroner til Oslo 
universitetssykehus HF, hvorav inntil 

 254 millioner kroner i lån til samlokalisering fase 1. I tillegg forventes bruk 
av ubenyttet finansiering fra 2012 med ca 162 millioner kroner 

 100 millioner kroner tilknyttet oppgraderinger i forbindelse med 

samlokalisering fase 2 

 46 millioner kroner i lån til samhandlingsarena Aker 

 100 millioner kroner reservert for medisinsk – teknisk utstyr 

 Det legges til grunn at det disponeres inntil 1.508 millioner kroner til nytt 
Østfoldsykehus i 2013 
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 Samlede IKT – investeringer på 1 043 millioner kroner, hvorav 

 850 millioner i regional portefølje.  

 Inntil 55 millioner kroner tildeles Sykehuspartner  

 Det reserveres 138 millioner kroner knyttet til IKT ved nytt østfoldsykehus 

 Lån til Sørlandet sykehus HF med inntil 50 millioner kroner som 
delfinansiering av nye stråleterapimaskiner 

 Det reserveres inntil 32 millioner kroner og 87 millioner kroner til henholdsvis 
Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF til re- og 
nyinvesteringer i bygningsmasse 

 
8. Styret godkjenner at prosjektene for nybygg for akuttpsykiatri og sengeposter ved 

Sykehuset i Vestfold HF i Tønsberg og Psykiatrisk avdeling ved Sørlandet 

sykehus HF i Kristiansand videreføres fra idé- til konseptfase.  Det legges til grunn 

at begge prosjektene, ved en eventuell senere søknad om oppstart forprosjekt, 

fremlegger en finansieringsplan med et vesentlig innslag av egenfinansiering. 

 
 
 

072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 
2012 

 

Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per oktober 2012 til orientering.  
 
 
 

073-2012 SUNNAAS SYKEHUS HF – AVHENDING AV ASKIM SYKEHUS  
(gnr. 99, Bnr. 365 OG 369 I ASKIM KOMMUNE) 

 
Styrets enstemmige 
 

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

samtykke til salg av eiendommer i Askim kommune (gnr. 99, bnr. 365 og 369) til 
Askim kommune til Foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 

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

kommune som direkte salg i samsvar med føringene i samhandlingsreformen. 
 

3. Hvis det ikke oppnås enighet mellom Askim kommune og Opplysningsvesenets 
Fond om ny festeavtale for tomtegrunnen, slik at salget til kommunen kan 
gjennomføres, legges eiendommen ut for salg på det åpne markedet. 

 
4. Frigjort likviditet ved salg av eiendom skal benyttes til investeringer i utvikling av 

øvrig eiendomsmasse i Sunnaas sykehus HF.  
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074-2012 SUNNAAS SYKEHUS HF – GODKJENNING AV 
KONSEPTRAPPORT 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner konseptrapporten for nytt tverrbygg ved 
Sunnaas sykehus HF på Nesodden, med en antatt prosjektkostnad på 211 mill. 
kroner i 2011-verdi. 

 
2. Styret godkjenner oppstart av forprosjekt basert på konseptrapporten. 

Finansieringen av prosjektet avklares ved styrebehandlingen av forprosjektet. 
Dette kan tidligst skje i forbindelse med økonomisk langtidsplan for 2014-2017. 

 
 
 

075-2012 PLAN FOR STRATEGISK UTVIKLING HELSE SØR-ØST – 
RULLERING 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Plan for strategisk utvikling 2013-2020 vedtas og innarbeides som 

helseforetaksgruppens overordnede plangrunnlag i årlig melding for 2012. 
 

2. Oppfølging av plandokumentet gjøres bindende for foretaksgruppen og bekreftes i 
foretaksmøter i januar/februar 2013. 

  
 
Stemmeforklaring fra styremedlemmene Øverland og Uran 
Til punktet strategi privat/offentlig: 
Helseforetakene skal dimensjoneres og drives slik at de har kapasitet til å tilby de helsetjenester 
befolkningen trenger – både det komplekse og det enkle. 
Det er viktig å fortsette arbeidet med å utvikle behandlingslinjer med god kvalitet og god logistikk i 
helseforetakene. 
De private kommersielle bør i høyden være et supplement til det offentlige og det bør være 
uaktuelt å bruke private aktører inn i egne helseforetak. 

 
 

076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi for 2013-2016. 
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077-2012 ÅRLIG MELDING FOR 2012 – INNSPILL TIL 
STATSBUDSJETTET FOR 2014 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

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 2014. 
 

2. Styret viser til samhandlingsreformen og understreker at det skal legges til rette for 
en mer sammenhengende og bærekraftig helsetjeneste med større vekt på 
forebygging og tilbud i kommunene. Spesialisthelsetjenesten skal bidra til 
kompetanseoppbygging og samtidig utvikle egne tjenester og bli mer spesialisert. 
Spesialisthelsetjenestene skal tilpasses utviklingen i kommunene. Det må også være 
fokus på tjenestene som ikke er omfattet av økonomiske virkemidler. Det må utvikles 
elektroniske løsninger for all samhandling om pasienter. 
 

3. Styret understreker behovet for at det utvikles en plan for oppfølging av 
pasientsikkerhetsarbeidet etter at den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen 
avsluttes i 2013. 

 
4. Styret ber om at det gjennomføres en nasjonal IKT-satsing innen hele helse- og 

omsorgssektoren både for å understøtte samhandlingsreformen og nasjonale tiltak 
innen pasientsikkerhet. Dette gjelder særlig prosjektene; (1) nasjonal helseportal, (2) 
nasjonal kjernejournal og (3) forenkling av strukturen for meldingsbasert elektronisk 
kommunikasjon. Realisering av dette krever et nasjonalt løft for investeringsmidler 
innen IKT.  

 
5. Styret ber om at de områdene hvor helseforetakene finansierer tredjepart, 

hovedsakelig kommunesektoren, kartlegges og gjennomgås.  
 

6. Styret bemerker at det vil være et betydelig press på den samlede tilgangen på 
likviditet i Helse Sør-Øst i årene fremover. En større fleksibilitet i dagens låneordning 
vil kunne avhjelpe dette.  

 
7. Omstillingsutfordringene i hovedstadsområdet har skapt et stort press på tilgjengelig 

likviditet i Helse Sør-Øst. Styret ber om at det gjøres en vurdering av dagens 
fordeling av rammene til driftskreditt mellom de fire regionale helseforetakene. 
 

8. Styret ber om at det foretas en vurdering av den nåværende nasjonale 
inntektsmodellen.  

 
9. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.  
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078-2012 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ARBEIDSAVTALE - 
LØNNSREGULERING PER 1. JANUAR 2012 

 
Saken ble behandlet i lukket møte, jf offl § 23, første ledd 
 
Egen B-protokoll 
 
 
 

079-2012 ENDRET STYRESAMMENSETNING I HELSEFORETAK 

 
Valgkomiteens innstilling ble lagt fram i møtet. 
Saken ble behandlet i lukket møte med henvisning til ofl § 13, jf forvl § 13 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Det gjennomføres følgende endringer i styrene i helseforetakene 
 

Oslo universitetssykehus HF 

 Nytt styremedlem: Johan Arnt Vatnan (fra 1. januar 2013) 
 

Sykehuset i Vestfold HF 

 Ny styreleder: Bjørn Walle 

 Ny nestleder: Karen Anne Kjendlie 

 Nytt styremedlem: Tove Hovland 
 

Sykehuset Telemark HF 

 Ny styreleder: Tom Jørgensen 

 Nytt styremedlem Barthold Vonen 
 

Sykehuset Østfold HF 

 Ny styreleder: Hans Jørn Rønningen 

 Ny nestleder: Petter Brelin 

 Nytt styremedlem: Jon Egil Johnsen 
 
2. Endringene bekreftes i foretaksmøter i helseforetakene 
 
 

080-2012 REKRUTTERING AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR  

 
Styreleder presentere et forslag til opplegg og prosess for rekruttering av 
administrerende direktør. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret gir sin tilslutning til opplegget for rekruttering av administrerende direktør slik 

det ble presentert av styreleder.  
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2. Styrets valgkomite, supplert med et ansattevalgt styremedlem, utgjør 
ansettelsesutvalget som innstiller til et samlet styre. 

 
 
 

081-2012 STYRETS EGENEVALUERING I 2012 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret har gjennomført egenevaluering av styrearbeidet i 2012 og legger resultatene fra 
dette til grunn i sitt arbeid med videreutvikling av styret som kollegium og den enkeltes 
utøvelse av styrerollen. 
 
 
 

082-2012 ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF – 
STATUS OG OPPFØLGING 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak fram til 
november 2012 til orientering. 
 
 
 

083-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN HELSE SØR-ØST RHF 2012 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar resultatene fra medarbeiderundersøkelsen og videre oppfølgingsarbeid til 
orientering. 
 
 
 

084-2012 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2013 

 
Styrets enstemmige 
 

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

1. Driftsorienteringer fra administrerende direktør  

2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen 25. oktober 2012 

3. Protokoll fra møte i brukerutvalget 20. juni 2012 

4. Protokoll fra møte i brukerutvalget 18. og 19. september 2012, samt uttalelse fra 
brukerutvalget til sakene 072, 075 og 080 som ble utdelt i møtet. 

5. Protokoll fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte datert 
21.11.2012 (utdelt) 

 
 
 
TEMASAKER 
 

 Om arbeidet med nasjonal standardisering  
v/viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen 

 Forskningsstrategi 
v/forskningsdirektør John Torgils Vaage, Helse Sør-Øst RHF og  
rektor Ole-Petter Ottersen, Universitetet i Oslo 

 Anskaffelse/kjøp av helsetjenester, herunder forholdet offentlig/privat  
v/direktør eksterne helsetjenester Stig Grydeland 

 
 
 
 
Møtet hevet kl. 17:00  
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Oslo, 22. november 2012 
 
 
 
   

Per Anders Oksum  Ansgar Gabrielsen 
styreleder  nestleder 
 
 
 

  

Turid Birkeland  Kirsten Brubakk 
 
 
 

  

Trine Dønhaug  Terje Bjørn Keyn 
 
 
 

  

Andreas Kjær  Irene Kronkvist 
(forfall) 
 
 
 

  

Bernadette Kumar  Anita Ihle Steen 
(forfall) 
 
 
 

  

Dag Stenersen  Anna Elisabeth Uran 
 
 
 
 

 vara for Lizzie Irene Ruud Thorkildsen 

Svein Øverland  Signe Øye 
   

 
 

  Tore Robertsen 
  styresekretær 

 

 


