
1 
 

MØTEPROTOKOLL 
 
 

Drøftinger  
Jfr Hovedavtalens § 42 

 
 
Dato: 18. desember 2019.   
     
Parter: 
Helse Sør-Øst RHF: Hanne Gaaserød, Rune Simensen og Erik Thorshaug 
 
Unio:   Konserntillitsvalgt Irene Kronkvist 
LO:    Konserntillitsvalgt Lasse Sølvberg 
Akademikerne: Konserntillitsvalgt Christian Grimsgaard 
YS:   Konserntillitsvalgt Mette Vilhelmshaugen 
SAN:   Konserntillitsvalgt Rita von der Fehr 
 

*** 
Helse Sør-Øst RHF viser til at KTV har bedt om drøftingsmøte i e-post 16.12.2019 med hjemmel 
i HA § 42.  
 
Fremsatt drøftingstema - Krav om drøftinger om:  

Styresak 107-2019 Oppdrag og bestilling 2020 – økonomiske resultatkrav og særskilte 
krav innen IKT-området. 

Styresak 108-2019 Vestre Viken HF – avhending av eiendom i Ringerike kommune. 
Styresak 109-2019 Sykehuspartner HF – leverandørstrategi og bruk av 

leverandørmarkedet i programmet STIM. 
Styresak 110-2019 Anskaffelse av regional løsning for helselogistikk. 
Styresak 111-2019 Revisjon av forvaltning av regionale kliniske systemer – oppfølging. 
Styresak 115-2019 Sykehuset Østfold HF – konseptrapport nytt akuttmottak. 
Styresak 117-2019 Orienteringer fra administrerende direktør, ad punkt 11: Fullmakt til 

inngåelse av leiekontrakt for kontorarbeidsplasser for Sykehuset 
Østfold HF. 

 
 
Fremlegg fra konserntillitsvalgte; Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN:  
 
 
Ad styresak 107-2019 Oppdrag og bestilling 2020 – økonomiske resultatkrav og særskilte krav 

innen IKT-området 
 
I saken legges det frem krav til betydelige resultat i helseforetakene, med et samlet overskudd, 
eksklusive salgsgevinster, på mer enn en milliard kroner. KTV vil bemerke at driften i regionens 
helseforetak er anstrengt og ansatte rapporterer om betydelig arbeidspress. Samtidig er det 
behov for å styrke kapasiteten for å kunne gi et godt og likeverdig tilbud, og for å håndtere økte 
ventetider og fristbrudd. Resultatkravet reflekterer i liten grad behovene som kommuniseres til 
KTV fra de enkelte helseforetakene. KTV vil bemerke at situasjonen for enkelte foretak er særlig 
krevende. KTV er bekymret for at sykehusene ikke vil kunne håndtere «sørge-for»-ansvaret på 
en god nok måte med så ambisiøse resultatkrav. 
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Ad styresak 108-2019 Vestre Viken HF – avhending av eiendom i Ringerike kommune 

 
I saksfremlegget fremkommer det at Vestre Viken ønsker å avhende en boligeiendom som i dag 
benyttes av ansatte ved Ringerike sykehus. Det beskrives at dette er ledd i en overordnet 
strategi. Det fremgår at det stadig vil være behov for boliger til ansatte, og at dette behovet kan 
løses ved tilbakeleie av den aktuelle eiendommen, eller andre eiendommer.  
 
KTV vil minne om at foretaksgruppen som hovedregel ikke skal avhende eiendom som 
virksomhetene har behov for. I denne saken fremkommer det at sykehuset stadig vil ha behov 
for ansatte-boliger, og KTV anmoder om at slike søknader bør vurderes meget nøye før de 
bifalles. 
 
 
Ad styresak 109-2019 Sykehuspartner HF – leverandørstrategi og bruk av leverandørmarkedet i 

programmet STIM 
 
I saksfremlegget anmodes styret i Helse Sør-Øst om at saken skal tas til orientering. Saken 
bygger i hovedtrekk på et brev datert 5. juli (unntatt offentlighet) fra Sykehuspartner til Helse 
Sør-Øst. I brevet gjøres det rede valg av strategier knyttet til STIM. Det orienteres om et 
betydelig omfang av innleie i dagens arbeid.  
 
KTV legger til grunn at styret bes tilslutte seg strategien som er skissert i brevet. Etter KTVs syn 
bør valg av strategi i dette viktige prosjektet skje ved involvering av ansattes representanter, og 
endelig ved involvering av styret i Helse Sør-Øst. Fremgangsmåten ivaretar ikke disse hensyn.  
 
Etter KTVs syn er det ikke opplagt at bemanningen i Sykehuspartner ikke skal øke, tvert imot 
synes det hensiktsmessig at bemanningen er tilpasset de oppgavene Sykehuspartner skal løse. 
KTV vil minne om at STIM prosjektet samlet vil kreve investeringer i milliardklassen, og det 
synes lite hensiktsmessig å legge til grunn at dette skal håndteres uten oppbemanning, og at 
aktiviteter som ikke lar seg løse med egne ansatte skal overlates til andre. KTV vil særlig 
bemerke at saken ikke har vært lagt fram for ansatte på vanlig måte. Involvering og 
medbestemmelse er således ikke ivaretatt i saken. 
 

 
Ad styresak 110-2019 Anskaffelse av regional løsning for helselogistikk 

 
I saken bes styret om å gi administrerende direktør fullmakt til å iverksette en regional 
anskaffelse løsning av IKT støtte for helselogistikk, med en kostnadsramme på 10 millioner 
kroner. KTV støtter forslaget i saken. 
 
Prosjektet består av tre delkomponenter. I følge framlegget er deler av anskaffelsen ønsket av 
alle sykehusene, mens øvrige deler er ønsket av et flertall av sykehusene.  
 
KTV anser deler av anskaffelsen som hensiktsmessig, men stiller seg avventende til de mer 
avanserte komponentene. Det er derfor avgjørende at det legges opp til anledning til separate 
anskaffelser. I saksfremlegget gjøres det rede for at kun Sykehuset Østfold HF har betydelig 
grad av IKT-støtte for helselogistikk, og at «samtidig har sykehuset opplevd en 
produktivitetsøkning».  
 
Etter KTVs syn er det uavklart i hvilken grad IKT-støtte for helselogistikk er avgjørende for 
observert produktivitetsutvikling ved Sykehuset Østfold HF. Etter KTVs erfaring er deler av 
løsningene velfungerende, mens andre deler har vist seg vanskelig anvendbare.  
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KTV er opptatt av at investering i nye IKT-løsninger på dette feltet må være basert på et solid 
kunnskapsgrunnlag, herunder evaluering av løsningene der de har vært tatt i bruk og 
gevinstanslag basert på empiri.  
 
KTV anser gevinstestimatene, som i saksfremlegget anslås å være to prosent 
produksjonsøkning per år, som urealistiske. Anslaget - som beskrives som «forsiktig» er ikke 
underbygget, og bør ikke legges til grunn.  
 
KTV anser også at mulighetsrommet i framlegget er utilstrekkelig framstilt. Det gjøres rede for at 
Helse Sør-Øst ikke kan gå videre på dette feltet uten at det gjøres en regional anskaffelse. Det 
burde vært gitt en framstilling av at en alternativ strategi kunne være at foretakene selv gjorde 
anskaffelser, på lik linje med Sykehuset Østfold HF.  
 
KTV vil ellers uttrykke en viss skepsis til bruk av klassifiseringen som gjøres av 
«modenhetsgrad», etter det KTV kjenner til er dette en klassifisering som er utviklet av bransjen 
selv, og det er ikke opplagt at det er en sammenheng mellom høy modenhetsgrad og effektiv 
pasientbehandling. 

 
 

Ad styresak 111-2019 Revisjon av forvaltning av regionale kliniske systemer – oppfølging 
 
I saksfremlegget beskrives at Helse Sør-Øst over flere år har utviklet regionale kliniske 
systemer, og at investeringene i disse systemene er begrunnet i gevinster, som skal realiseres 
gjennom mer effektive kliniske arbeidsprosesser og bedre kvalitet i pasientbehandlingen.  
 
Det fremheves også at en hensiktsmessig overordnet forvaltningsmodell som fungerer etter 
hensikten er viktig. Det gis en framstilling av at beslutningsprosessene kan være for 
omstendelige, og at den videre oppfølging når systemene skal tas i bruk er for dårlig.  
 
Etter KTVs erfaring er en viktig forklaring på manglende gevinster ikke nødvendigvis 
oppfølgingen, men at det er truffet feil beslutning enten ved valg av strategi (regional versus 
lokal) eller ved valg av faktisk løsning og leverandør. Tilrådningen om å forenkle 
beslutningsprosessen kan derfor være uegnet. I en rekke anskaffelser legges det frem 
urealistiske gevinstanslag ved oppstart. Formålet kan være å bevirke anskaffelser som kan 
synes hensiktsmessige fra et overordnet perspektiv, men som fungerer dårlig eller svekker 
effektiviteten ute i sykehusene.  
 
Etter KTVs vurdering bør beslutningsprosessene i stedet gjennomgås med tanke på å styrke 
kvaliteten. Sluttbrukere bør bringes tettere inn i prosessene som kravstillere, og det bør 
avkreves langt bedre grunnlag for gevinstanslagene enn det som legges fram nå. KTV anser at 
revisjonsrapporten utelater det som trolig er den viktigste forklaringen på manglende 
gevinstrealisering, og dermed også at tiltakene som foreslås ikke er dekkende. 
 

 
Ad styresak 115-2019 Sykehuset Østfold HF – konseptrapport nytt akuttmottak 
 
I saken beskrives kapasitetsmangel i akuttmottaket, og det gjøres rede for at forventet 
aktivitetsvekst vil være 37 prosent fram til 2035. Anslaget er basert på den nasjonale 
framskrivningsmodellen. KTV vil anmerke at modellen framskriver behov for døgnplasser etter 
korreksjon for endringsfaktorer, og at disse endringsfaktorene neppe er tilpasset 
behovsutviklingen for akuttmottakstjenester.  
 
Det beskrives i saksfremlegget at andelen som snus i mottak har økt de senere årene. Det 
innebærer også at omfanget av tiltak den enkelte pasient skal gjennomgå i akuttmottaket øker. 
KTV anser det som sannsynlig at anslaget for forventet aktivitetsvekst er for lavt.  
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KTV vil anmerke at det er knapphet på ressurser også i øvrige deler av sykehuset, og at 
gjennomsnittlig beleggsprosent i sykehuset har økt de siste årene, og oversteget 100 prosent de 
siste fire ukene. Med i bakgrunn de særskilte utfordringene Sykehuset Østfold står oppe i synes 
det hensiktsmessig å etablere det nye bygget i full høyde i første byggetrinn. Kostnaden vil være 
lavere enn hvis dette skal gjennomføres i flere etapper, og en vil unngå nedstenging av arealer i 
senere byggetrinn. 
 
 
Ad styresak 117-2019 Orienteringer fra administrerende direktør, ad punkt 11: Fullmakt til inngåelse 

av leiekontrakt for kontorarbeidsplasser for Sykehuset Østfold HF 
 
I punkt 11 omtales fullmakt til inngåelse av leiekontrakt for kontorarbeidsplasser for Sykehuset 
Østfold HF. Det fremkommer at fullmakt til å inngå leiekontrakt er gitt av administrerende 
direktør, og at dette ligger innenfor fullmaktene, jamfør finansstrategi for Helse Sør-Øst (styresak 
033-2019). Det anføres at det kan være gunstig å bygge i egen regi, men at dette vil føre til 
ytterligere gjeldsbelastning, og at dette ikke er ønsket. Gjennom ansattes protokolltilførsel 
fremkommer det at manglende likviditet på det nåværende tidspunkt har hatt betydning i saken.  
 
KTV legger til grunn at Sykehuset Østfold vil ha et varig behov for kontorarbeidsplasser. I saken 
beskrives leieforholdet som «av kort varighet, og til en relativt høy kostnad støtter ikke opp under 
langsiktig bedret økonomisk bæreevne i helseforetaket». I Helse Sør-Øst sin finansstrategi 
fremkommer at «Leieavtaler skal ikke inngås basert på knapphet på finansiering, men være 
begrunnet i en risiko- og nyttevurdering». Med bakgrunn i KTVs kjennskap til saken synes ikke 
finansstrategien å være fulgt da fullmakten til å inngå avtalen ble gitt. KTV ber om at risiko- og 
nyttevurderingen fremlegges. 
 
 
 

Helse Sør-Øst RHF bemerker:       

 
Ad styresak 107-2019 Oppdrag og bestilling 2020 – økonomiske resultatkrav og særskilte krav 

innen IKT-området 
 
I de økonomiske resultatkravene er det tatt utgangspunkt i resultatene for 2020 i vedtatt 
økonomisk langtidsplan for perioden 2020-2023. Avvikene fra økonomisk langtidsplan er 
reduksjon av resultatkravet til Sørlandet sykehus HF med 20 millioner kroner og resultatendring 
for Sykehuset Innlandet HF som følge av inntektsstøtte, bevilget i sak 094-2019. I tillegg er 
resultatene eksklusive salgsgevinster som var inkludert i resultatene i økonomisk langtidsplan. 
Begrunnelse for disse endringene framgår av saken. 
 
Alle resultatkravene er basert på helseforetakenes innspill og er i tråd med foretakenes 
budsjettarbeid for 2020.  
 
 
Ad styresak 108-2019 Vestre Viken HF – avhending av eiendom i Ringerike kommune 

 
Salget av eiendommen er i tråd med målsettingen i Helse Sør-Øst om å effektivisere 
arealbruken i regionen. Vestre Viken HFs registrering av etterspørsel etter ansattboliger viser at 
helseforetaket ikke har behov for mer enn 50 prosent av tilgjengelig kapasitet til ansatte ved 
Ringerike sykehus. Det er i saken forutsatt at Vestre Viken HF skal vente med å effektuere 
salget inntil tilstrekkelig kapasitet er sikret i den aktuelle eiendommen eller i nærliggende 
eiendommer. 
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Fra Vestre Viken HF har Helse Sør-Øst RHF fått opplyst at det i dag kun er én ansatt ved 
Ringerike sykehus som har leieavtale i boligen som søkes avhendet. De resterende leiligheter 
står stort sett tomme, med unntak av om sommeren, da leiligheter benyttes av vikarer til 
sykehuset. Det er i dag utleieboliger for studentsamskipnaden i området. Disse står tomme om 
sommeren, og det er mulighet for leie av hybler til vikarer om sommeren. 
 
Det var enstemmig vedtak i styret i Vestre Viken HF ved behandling av avhendingen av 
eiendommen. 
 

 
Ad styresak 109-2019 Sykehuspartner HF – leverandørstrategi og bruk av leverandørmarkedet i 

programmet STIM 
 

Det er ikke lagt opp til at styret skal realitetsbehandle strategien som er lagt frem fra 
Sykehuspartner HF. Realitetsbehandlingen kan skje først etter at Sykehuspartner HF har 
definert sin egen kjernekompetanse. Foretaksgruppen må først ta stilling til hvilken kompetanse 
og kapasitet Sykehuspartner HF selv skal ha, før en kan ta stilling til hvordan 
leverandørmarkedet kan og skal benyttes. Spørsmål som må besvares omhandler hva 
Sykehuspartner HF selv skal drifte, hva som skal være fremtidig kjerneaktivitet og hvilken 
kompetanse og kapasitet Sykehuspartner HF trenger for å oppfylle dette. Dette er prosesser 
som Sykehuspartner HF må gjennomføre, hvor fagmiljøer, ansatte og tillitsvalgte involveres. 
Helse Sør-Øst RHF må også involveres i en slik prosess, herunder også KTV.  
 
Etter at Sykehuspartner HFs kjernekompetanse er definert, kan strategi for bruk av 
leverandørmarkedet besluttes. I dette arbeidet skal KTV involveres og endelig beslutning skal 
fattes av styret i Helse Sør-Øst RHF. Det er styret i Helse Sør-Øst RHF som har gitt oppdraget 
om strategi for bruk av leverandørmarkedet til Sykehuspartner HF.  
 
Bakgrunnen for at saken ikke er fremlagt KTV er at det, som angitt ovenfor, ikke legges opp til at 
strategien skal realitetsbehandles av styret, men kun tas til orientering. Administrerende direktør 
er opptatt av involvering og medbestemmelse og det er lagt opp til en prosess hvor dette vil skje 
som ledd i arbeidet med å defineres Sykehuspartner HF sin kjernekompetanse og deretter i 
arbeidet som vil omhandle realitetsbehandling av strategien som Sykehuspartner HF har lagt 
frem. Administrerende direktør vil, basert på styrets diskusjon, vurdere om forslag til vedtak 
ytterligere skal presisere dette, eller om saken må legges frem for KTV før den kan behandles 
av styret.  
 
 
Ad styresak 110-2019 Anskaffelse av regional løsning for helselogistikk 
 
Det er i prosjektet lagt opp til separate anskaffelser innen de tre funksjonelle områdene som er 
beskrevet Dette for å sikre valgfrihet for helseforetakene, slik at en trinnvis innføring kan støttes 
basert på det enkelte helseforetaks eksisterende løsninger og behov.  
 
Prosjektets konseptanalyse bygger på erfaringene fra Sykehuset Østfold HF. Det er høstet 
mange positive erfaringer fra de innførte løsningskomponentene, men det er også fanget opp 
forbedringsområder som gir viktig læring til innføringen av liknende funksjonalitet ved 
helseforetakene i regionen. Det er lagt opp til at helseforetakene selv skal dokumentere og 
beregne forventede gevinster ved gjennomføring av prosjektet. Dette må basers på hvilke 
komponenter som skal innføres og på spesifikke mål og planer. Dermed blir de 
gevinstestimatene som er beregnet for Sykehuset Østfold HF mindre relevante.  
 
Det er ikke lagt opp til at hvert enkelt helseforetak i regionen kan gjøre anskaffelse selv. 
Grunnen til at dette ikke er vurdert som et potensielt godt alternativ er nettopp erfaringene fra 
Sykehuset Østfold HF. Disse erfaringene viser at slike løsninger krever en stor grad av  
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integrasjon med øvrige IKT-systemer. Hvis alle helseforetakene anskaffer slike løsninger på 
egenhånd og deretter integrerer disse med øvrige IKT-systemer, vil dette resultere i meget høy 
kompleksitet. Konsekvensen av denne kompleksiteten vil være dyr forvaltning og drift, samt treg 
endringstakt i videreutvikling av løsningene fremover. Det er ønskelig med en regional 
anskaffelse for å minske kompleksiteten for Sykehuspartner HF som felles driftsleverandør i 
regionen, slik at fokus for Sykehuspartner HF kan være oppbygging av drifts- og 
forvaltningskompetanse for de løsninger som anskaffes.  
 
 
Ad styresak 111-2019 Revisjon av forvaltning av regionale kliniske systemer – oppfølging 
 
Helse Sør-Øst RHF har i 2019 jobbet med å ta frem en revidert forvaltningsprosess for de 
regionale IKT-løsningene som er overlevert fra prosjekter til forvaltning. Sentralt i den reviderte 
modellen er arbeidsprosessene ute i helseforetakene, slik at IKT-løsningene videreutvikles for å 
støtte og forbedre arbeidsprosessene. Modellen vil også tydelig beskrive hvordan 
fagnettverkene innenfor ulike områder skal involveres i videreutviklingen av IKT-løsningene. 
Konserntillitsvalgte vil bli involvert i prosessen med å ferdigstille den reviderte 
forvaltningsmodellen. 
 
De konserntillitsvalgte påpeker at manglende gevinstrealisering ikke nødvendigvis skyldes 
mangelfull forvaltning, men derimot feil valg eller strategi ved anskaffelse av selve løsningen. De 
konserntillitsvalgte har rett i at manglende gevinstrealisering kan skyldes feil eller mangler ved 
selve anskaffelsen av en løsning. Helse Sør-Øst RHF arbeider også med en gjennomgang av 
porteføljestyringen i regionen, i tillegg til at forvaltningsmodellen gjennomgås. I arbeidet med 
gjennomgang av porteføljestyringen er det blant annet en gjennomgang av hvordan behov 
indentifiseres og hvordan det skal arbeides med utredninger, inkludert krav, før en kan ta stilling 
til om prosjekter og anskaffelser skal iverksettes. I dette arbeidet vil også de konserntillitsvalgte 
involveres.  
 
Det er viktig å merke seg at mandatet for revisjonen som er gjennomført har vært selve 
forvaltningen av IKT-løsningene. Prosjektprosessen har ikke vært en del av omfanget og er 
dermed ikke en del av de tiltak som er beskrevet. 
 

 
Ad styresak 115-2019 Sykehuset Østfold HF – konseptrapport nytt akuttmottak 
 
I framskrivningene er nasjonal framskrivningsmodell benyttet, og arbeidet er beskrevet i 
styresaken i Sykehuset Østfold HF (utrykt vedlegg: styresak 57-19 i Sykehuset Østfold HF, 
vedlegg 5). Bruk av nasjonal framskrivningsmodell til dimensjonering av akuttmottak forutsetter 
at det gjøres vurderinger av hvilke pasientgrupper som er planlagt mottatt i akuttmottaket og at 
aktivitetsgrunnlaget som skal framskrives korrigeres i tråd med dette. Aktivitetstall for 
akuttpasienter i 2017 er hentet fra Norsk pasientregister (NPR) og framskrevet til 2035.  
 
Framskrevet aktivitet viser at det vil mottas ca. 52 000 pasienter i akuttmottaket i 2035, noe som 
utgjør en økning på 33 prosent fram til 2035. 
 
Konseptet for utvidelse av akuttmottaket på Kalnes gjør at det byggteknisk er mulighet for 
senere utvidelser i høyden. Sykehuset Østfold HF viser til at dette f.eks. kan gi mulighet for 
arealutvidelse i områdene for operasjon og laboratoriemedisin.   
 
Helse Sør-Øst mener det er viktig at Sykehuset Østfold HF nå kommer i gang med arbeidet med 
utvidelse av akuttmottaket, og at det parallelt arbeides med ulike løsninger for ytterligere 
kapasitetsutvidelser både på kort og lang sikt.        
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En vurdering av å bygge flere etasjer over utvidet akuttmottak må vurderes opp mot eventuelt 
andre utvidelsesmuligheter. Sykehuset Østfold HF har tidligere pekt på at et mulig sted for en 
utvidelse av sykehuset er i området mot dagens helikopterlandingsplass (nord). I en vurdering 
av ulike alternativer må det tas hensyn til funksjonssammenhenger, tilgjengelighet, ulemper for 
drift av sykehuset under bygging, rokader, mulighet for ytterligere utvidelser, kostnader m.m. 
 
 
Ad styresak 117-2019 Orienteringer fra administrerende direktør, ad punkt 11: Fullmakt til inngåelse 

av leiekontrakt for kontorarbeidsplasser for Sykehuset Østfold HF 
 
Nye kontorarbeidsplasser for Sykehuset Østfold HF har vært gjenstand for grundig utredning 
ved flere anledninger, sist gjennom utarbeidelse av sluttrapport for kontorarbeidsplasser for 
administrasjonen i Sykehuset Østfold HF (behandlet i styret i Sykehuset Østfold HF i sak39-19).  
 
I Sykehuset Østfold HFs styresak med sluttrapport og vedlegg er det beskrevet utfyllende 
vurderinger av nytte og risiko. Arealene i leiekontrakten dekker behovet for 
kontorarbeidsplasser, nær sykehuset Kalnes, i tråd med tidligere vedtak fra styret i Sykehuset 
Østfold HF (sak 44-16). Lokalene vil være moderne, fleksible og tilpasset aktiviteten, en klar 
forbedring fra dagens arbeidssituasjon for de ansatte. I vedlegg til sluttrapporten belyses blant 
annet den økende risikoen for tidsavgrensning av eksisterende leieforhold, i tillegg til juridiske og 
regulatoriske risikoforhold. Sluttrapporten omtaler også begrensningene i økonomisk 
handlingsrom som Sykehuset Østfold HF står overfor nå og i de kommende årene. Det er ikke 
begrensning i tilgang til finansiering, men i evnen helseforetaket har til å bære investering i 
nybygg på kort sikt med tilhørende gjeldsbetjeningskrav som vektlegges i saken. 
Helseforetakets økonomiske handlingsrom vil bedres på sikt, basert på framskrivingene i 
økonomisk langtidsplan. En permanent løsning for kontorplasser må etableres etter 
leiekontraktens utløp i 2028. 
 
Tidsaspektet er vektlagt i saken og leieavtalen er av kort varighet, slik at det kan arbeides med 
permanente løsninger i perioden for leieavtalen. Det blir fremover viktig at det arbeides med en 
helhetlig løsning for kapasitetsutvidelse for Sykehuset Østfold HF som både omhandler 
sengekapasitet, poliklinikk-kapasitet, kontorarbeidsplasser og planer for strålebygg.  
 

*** 
Hamar 18. desember 2019 
 
 
 
.....................…………………………..  ……………………………………………. 
Helse Sør-Øst RHF     KTV for Unio 
 
 
.....................…………………………..  ……………………………………………. 
KTV for LO      KTV for Akademikerne 
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KTV for YS      KTV for SAN   
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