
 

 1 

 

 
 
 
 
Saksframlegg 

 

 

 

 

 

  

  
   

 
Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 

 
 
 

SAK NR 026-2013 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 14. MARS 2013 

 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet 14. mars 2013 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 16. april 2013 
 
 
 
Peder Olsen 
administrerende direktør 
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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Oslo 

Dato: Styremøte 14. mars 2013 

Tidspunkt: Kl 0900-1500 

 
 

Følgende medlemmer møtte: 

    

Per Anders Oksum styreleder   

Ansgar Gabrielsen nestleder   

Turid Birkeland   Forfall 

Kirsten Brubakk    

Trine Dønhaug    

Terje Bjørn Keyn    

Andreas Kjær   

Irene Kronkvist    

Bernadette Kumar    

Lizzie Irene Ruud Thorkildsen  vara: Mette Vilhelmshaugen 

Anita Ihle Steen    

Dag Stenersen  

Svein Øverland    

Signe Øye   Forfall 

 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    

Alf Magne Bårdslett    

Torkel Bache    

 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 

Administrerende direktør Peder Olsen 

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 

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

 
 
Konstituering: 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent.   
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Saker som ble behandlet: 
 
 

014-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
7. FEBRUAR 2013 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøtet 7. februar 2013 ble godkjent. 
 
 
 

015-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 
JANUAR 2013 

 
Tall for februar 2013 ble presentert i møtet. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per januar 2013 til etteretning.  
 
 
 

016-2013 TERTAILARPPORT 3. TERTAIL 2012 FOR PROSJEKT NYTT 
ØSTFOLDSYKEHUS 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Tertialrapport for prosjekt nytt østfoldsykehus 3. tertial 2012 tas til etterretning.  
 
 
 

017-2013 ÅRLIG MELDING 2012 FRA HELSE SØR-ØST RHF 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Årlig melding 2012 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 

oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen 15. mars 2013. 
 

2. Administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument. 
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3. På grunnlag av den samlede rapportering for 2012, herunder også beslutninger som 
er fattet av styret og den samlede planlegging og styring av virksomheten, anser 
styret for Helse Sør-Øst RHF at: 

 Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og 
opplæring av pasienter og pårørende har vært ivaretatt i tråd med de føringer 
eier har gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller og at ”sørge for”-
ansvaret som Helse Sør-Øst RHF er pålagt gjennom lovverket samlet sett er 
oppfylt for 2012. 

 Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2012, formidlet i 
oppdragsdokumenter og foretaksmøter, er fulgt opp. Styret er tilfreds med dette, 
men påpeker samtidig at en fortsatt står overfor uløste oppgaver og at det må 
arbeides aktivt for å løse disse og sikre full måloppnåelse i forhold til eiers 
oppdrag. Det vises også til styrets innspill til statsbudsjettet for 2014, jf. styresak 
077-2012 og brev av 4. desember 2012 til Helse- og omsorgsdepartementet. 

 
 
 

018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN – RULLERING 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning. 
 
2. Planen legges til grunn for arbeidet med beredskapsplanverket i helseforetakene og 

private sykehus med driftsavtaler med Helse Sør-Øst RHF. 
 
 
 

019-2013 ETABLERING AV PENSJONSKASSE  

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar redegjørelsen om etablering av ny pensjonskasse til orientering, og ber 

administrerende direktør arbeide videre i tråd med de linjer som er skissert i saken, 
herunder at de rammer for den interne organiseringen av pensjonskassen som 
fremkommer av foretaksmøtets vedtak ivaretas. 
 

2. Styret ber administrerende direktør oppnevne et interimsstyre for pensjonskassen 
bestående av 9 medlemmer, herav 3 representanter fra pensjonskassens fremtidige 
medlemmer, 1 fra Helse Sør-Øst RHF og 4 fra de øvrige sponsorene (Oslo 
universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, 
Sunnaas sykehus HF og Sykehuspartner) i tillegg til ett eksternt medlem. Styret ber 
videre administrerende direktør påse at interimsstyret sammensettes på en slik måte 
at det kan videreføres som ordinært styre for pensjonskassen når denne er etablert. 

 
 
 



 

 5 

020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO 
UNIVERSITETSSYKEHUS HF 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Det er etter styrets oppfatning i den fremlagte utviklingsplanen lagt et godt 
grunnlag for videreføring av arbeidet med utviklingen av Oslo 
universitetssykehus HF, herunder en videre utvikling av bygningsmassen. Styret 
gir sin tilslutning til at arbeidet videreføres i tråd med det som er skissert. 
 

2. Styret vil påpeke at det fremlagte mandatet for idéfase beskriver en utvikling som 
er svært omfattende, med et innhold som omfatter byutvikling, utvikling relatert til 
Universitetet i Oslo og omfattende samferdselsrelaterte problemstillinger. Både 
planens omfang og tidshorisont er av en slik art at den må kunne sies å ligge på 
grensen av det som normalt vil være omfattet av en ordinær idèfase. Styret 
legger til grunn at realisering og videre utvikling av Oslo universitetssykehus HF 
uansett vil kreve en trinnvis prosess med flere enkeltprosjekter som må 
planlegges innenfor en helhetlig ramme og retning. Det forutsettes at 
idéfasemandater for enkeltprosjekter som foreslås på basis av dette arbeidet 
forelegges Helse Sør-Øst RHF før videre arbeid med slike prosjekter 
igangsettes, og at prosjektene tilpasses de økonomiske rammebetingelser. 
 

3. Styret ber Oslo universitetssykehus HF i sitt videre arbeid nøye vurdere hvordan 
utviklingsplan og idéfasearbeidet skal avstemmes i forhold til arbeidet med 
enkeltprosjekter, slik at det sikres et godt fundament for den videre utvikling av 
helseforetaket. 
 

4. Styret forutsetter at det iverksettes nødvendige tiltak ved Oslo 
universitetssykehus HF for å oppfylle bygningsmessige lovkrav og for å 
opprettholde en forsvarlig drift inntil den endelige utbyggingen er fullført. 

 
 
 

021-2013 INNFØRING AV REGIONAL PAS/EPJ VED OSLO 
UNIVERSITETSSYKEHUS HF 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar Oslo universitetssykehus HF sitt vedtak i styremøte 14. februar 2013 

vedrørende Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus og oppstart av 
gjennomføringsfasen til etterretning.  

 
2. Styret tar rapport fra ekstern kvalitetssikrer til etterretning og forutsetter at prosjektet 

følger opp de tiltak som er angitt i rapport fra kvalitetssikrer. 
 

3. Styret tar til etterretning at kostnadene for innføring av PAS/EPJ ved Oslo 
universitetssykehus HF er estimert til MNOK 635. Den økte kostnadsrammen på 
MNOK 118 og en risikomargin på MNOK 95 håndteres innen Helse Sør-Øst RHF sitt 
investeringsbudsjett. Styret tar videre til etterretning at kostnadsrammen for innføring 
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av PAS/EPJ i Sykehuset Telemark HF er anslått til å bli 10 MNOK lavere enn 
tidligere estimert, slik at samlet effekt på kostnadsrammen er 108 MNOK. 

 
 
 

022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014 -2017. 
PLANFORUTSETNINGER 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen 

i perioden: 
 

 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd  

 Sykehusinfeksjoner er redusert til 3% 

 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  
 
2. Det settes som planforutsetning følgende regionale mål for aktivitetsvekst i 2014: 

 

 2 % for somatikk 

 2 % for psykisk helsevern barn og ungdom   

 2 % for psykisk helsevern voksne  

 2 % for TSB 
 

Endelige aktivitetskrav for 2014 settes på bakgrunn av føringer som gis i 
statsbudsjett 2014. Det skal stilles differensierte aktivitetskrav som tar hensyn til 
dekning i forhold til befolkningsvekst og øvrige kjennetegn ved sykehusområdene. 
 
Det planlegges for en vekst innen somatikk på minst 6% i perioden 2014–2017. Når 
det gjelder andre tjenesteområder gis det foreløpig ikke konkrete forutsetninger for 
aktivitetsvekst ut over 2014. 

 
3. Følgende fagområder skal gis økt prioritet i perioden: 

 

 Utredning, behandling og oppfølging av kreft og alvorlige sykdommer  

 Poliklinisk vurdering/behandling  

 Sekundær forebygging og oppfølging ved alvorlige livsstilsykdommer, herunder 
TSB 
 

4. Det strategiske grunnlaget for helseforetakenes arbeid med økonomisk langtidsplan 
2014-2017 (2030) skal være følgende, jfr Plan for strategisk utvikling 2013-2020: 

 

 Varig økonomisk bæreevne skal skapes gjennom økt økonomisk handlingsrom, 
ved gode prioriteringer og realisering av gevinster av utviklingsarbeid og 
investeringer  

 Pågående endringsprosesser skal gi bedre behandlingskvalitet og bedre 
ressurs- og kapasitetsutnyttelse  

 Ressursfordelingen mellom sykehusområdene i regionen skal gi mulighet for å 
tilby likeverdige helsetjenester til befolkningen  
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 Helseforetaksgruppen skal levere økonomiske resultater som sikrer et 
nødvendig investeringsnivå  

 
5. Økonomiske planleggingsrammer for perioden er basert på  

 

 Oppdatering og fremskriving av regional inntektsmodell, med 100% 
implementering av TSB- modellen fra 2014 

 Forutsatt økt bevilgning til aktivitetsvekst på 350 millioner kroner pr år 

 Fordeling gjennom inntektsmodellen av 400 millioner kroner av midler som er 
gitt som særskilte midlertidige tildelinger i 2013   

 0,25% til regionale prioriteringer årlig  
 

6. Det skal igangsettes et arbeid med vurdering av kostnadskomponenten i 
inntektsmodellen med hensyn på hvordan forskning kompenseres. 

 
7. Helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for 

eiendomsområdet og i tråd med krav om planmessig vedlikehold gitt i foretaksmøter. 
Økonomisk langtidsplan skal inkludere plan for forbedring av minimumstilstand for 
bygg.  

 
 

023-2013 ANSETTELSE AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE 
SØR-ØST RHF 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret ansetter Peder Kristian Olsen som administrerende direktør i Helse Sør-Øst 

RHF f.o.m 14. mars 2013.  
2. Styrets leder gis fullmakt til å utforme en endelig og signert arbeidsavtale med Peder 

Kristian Olsen basert på de føringer som er gitt av styret i møtet.  
 
 
 

024-2013 ORIENTERINGSSAK: VIDERE ARBEID MED KVALITET OG 
PASIENTSIKKERHET I HELSE SØR ØST – OPPFØLGING AV 
STORTINGSMELDING10 (2012-2013) GOD KVALITET – 
TRYGGE TJENESTER 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar redegjørelsen om det videre arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet som 
oppfølging av Stortingsmelding 10 (2012-2103) ”God kvalitet – trygge tjenester” til 
orientering. 
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025-2013 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2013 

 
Styrets enstemmige 
 

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

1. Driftsorienteringer fra administrerende direktør  
2. Referat fra møte i brukerutvalget 4. desember 2012 

 
 
TEMASAKER 
 

 TEMA Økonomisk langtidsplan 2014-17  
v/konserndirektør Atle Brynestad og økonomidirektør Hanne Gaaserød 

 

 
 
Møtet hevet kl. 14:55  
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Oslo, 14. mars 2013 
 
 
 
   

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 

 
 

 


