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Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2015 
Ajourført per: 28.01.15RW 
 

 Kvalitet, tjenesteinnhold og drift Organisasjon, ledelse, strategi og mål Andre saker 

Torsdag 12. og 
fredag 13. februar 

Sted: Gardermoen 

Felles styreseminar med HF-styrene   

Torsdag 
12. mars 2015 

 

Sted: Oslo 

 Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport 
per februar 2015 (AB)  

 Tertialrapport 3. tertial 2014 for prosjekt 
nytt østfoldsykehus (AB) 

 Årlig melding 2014 for Helse Sør-Øst 
RHF (TR) 

 Årsregnskap og årsberetning 2014 (AB) 

 Høring – NOU om prioriteringer i 
helsetjenesten (ABA) 

 Ansvar og beslutninger i planlegging og 
gjennomføring av byggeprosjekter i Helse 
Sør-Øst (AB) 

 Økonomisk langtidsplan 2016-19 – 
planforutsetninger (AB) 

 Endret styresammensetning i helseforetakene 
(TR) 

 Godkjenning protokoll (TR) 

 Årsplan styresaker (TR)  

 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 
11.3.2015 (LT) 

 ADs driftsorienteringer:  

– digital fornying (TB) 

Tirsdag 7. og 
onsdag 8. april 2015 

Sted: Bodø 

Felles styreseminar for de fire RHF-styrene   
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Torsdag 
30. april 2015 

 

Sted: Hamar 

 Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport 
per mars 2015 (AB) 

 Gjennomføring av foretaksmøter i juni 
2015 (TR) 

 Årsmelding 2014 for Digital fornying (TB) 

  Godkjenning protokoll (TR) 

 Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – 
status og oppfølging (TR) 

 Møteplan for styret 2016 (TR)  

 Årsplan styresaker (TR) 

 ADs driftsorienteringer 

– digital fornying (TB) 

Torsdag 
18. juni 2015 

 

Sted: Oslo 

 Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport 
per mai 2015 (AB) 

 Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport 
per 1. tertial 2015 (AB) 

 Tertialrapport 1. tertial 2015 for prosjekt 
nytt østfoldsykehus (AB) 

 Oppfølging sak 090-2014 Kapasitet 
sykehusområdene Oslo og Ahus (ABA) 

  Økonomisk langtidsplan 2016-19 (AB) 

 TEMA: Infrastrukturmodernisering (IMP) 
strategisk partnerskap (TB) 

 Godkjenning protokoll (TR) 

 Årsplan styresaker (TR) 

 

 ADs driftsorienteringer 

Torsdag 10. 
september 2015 

 

Sted: Hamar 

 Kvalitets, aktivitets- og økonomirapport 
per juli 2015 (AB)  

 Infrastrukturmodernisering (IMP) 
strategisk partnerskap (TB) 

 Digital fornying tertialrapport pr første 
tertial 2015 (TB) 

 TEMA: Fellesmøte med Brukerutvalget 

 Orientering fra konsernrevisjonen Helse Sør-
Øst om utførte og pågående revisjoner i 
helseforetaksgruppen. Status utarbeidelse av 
ny flerårig revisjonsplan (LT) 

 Godkjenning protokoll (TR) 

 Årsplan styresaker (TR) 

 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 
17.6.2015 og fra møte 24.8.2015 (LT) 

 

 ADs driftsorienteringer: 

- Rapportering august basert på 
ledelsesrapport 
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Torsdag 
22. oktober 2015 

 

Sted: Oslo 

 Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport 
pr september 2015(AB) 

 Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport 
per 2. tertial 2015 (AB) 

 Prosjekt nytt østfoldsykehus – rapport per 
2. tertial 2015 (AB) 

 TEMA: Styreevaluering (TR) 

 

 Godkjenning protokoll (TR) 

 Årsplan styresaker (TR) 

 ADs driftsorienteringer: 

Onsdag 18. og 
torsdag 
19. november 2015 

 

Sted: Hamar 

 Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport 
per oktober 2015 (AB) 

 Budsjett 2016 (AB) 

  Årlig melding 2016 - innspill til statsbudsjett 
for 2017 (TR) 

 Godkjenning protokoll (TR) 

 Årsplan styresaker (TR) 

 Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – 
status og oppfølging (TR)  ADs driftsorienteringer: 

Torsdag 
17. desember 2015 

 

Sted: Oslo 

 Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport 
per november 2015 (AB) 

 Årsrapport fra konsernrevisjonen Helse 
Sør-Øst 2015 (LT) 

 Revisjonsplan 2016-2020. (LT) 

 Tildeling regionale forskningsmidler (SM) 

 Digital fornying tertialrapport pr 2. tertial 
2015 (TB) 

 Oppdrag og bestilling 2016 til HF (TR)  Godkjenning protokoll (TR) 

 Årsplan styresaker (TR)  

 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 
16.12.2015 (LT) 

 ADs driftsorienteringer: 

 
 


