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Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2021 
Ajourført per: 12.10.21 hj 
 
Dato og sted Saker til beslutning Saker til orientering Temasaker 

Onsdag 24. og torsdag  
25. november 2021 
 
Sted for styreseminar  
24. november: Akershus 
universitetssykehus HF  
 
Sted for styremøte  
25. november: Hamar 

• Virksomhetsrapport per oktober 2021 
• Budsjett 2022 – fordeling av midler til drift og 

investeringer 
• Innspill til statsbudsjett for 2023 
• Årlig gjennomgang av styringssystemet  
• Sykehuspartner HF – anskaffelse rammeavtale 

nettverk 
• Sykehuspartner HF - Windows 10 fase 3 
• Status for strukturelle tiltak og planlegging innen 

bemanningsområdet 
• Regional EPJ-modernisering 
• Oppnevning av nytt brukerutvalg for perioden 

01.01.22 til 31.12.23 
• Felles klima- og miljømål i spesialisthelsetjenesten 

• Styresaker i Helse Sør-Øst 
RHF – status og oppfølging 

• Årsplan styresaker  
• ADs driftsorienteringer 
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget 

• Styreevaluering 

Torsdag 16. desember 
2021 
 
Sted: Hamar 

• Virksomhetsrapport per november 2021 
• Revisjonsplan 2022 
• Tildeling regionale forskningsmidler  
• Oppdrag og bestilling 2022 til helseforetakene 
• Kvalitet og pasientsikkerhet 
• Vurdering av intensivkapasiteten i Helse Sør-Øst 
• Plan for organisering av den videre aktiviteten i STIM- 

programmet etter 2023 

• Årsplan styresaker  
• ADs driftsorienteringer 
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget 

 

 
Saker til behandling hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt: 

• Sørlandet sykehus HF – videreføring til konseptfase for nytt akuttbygg Kristiansand   
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Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2022 
Ajourført per: 12.10.21 hj 
 

Dato og sted Saker til beslutning Saker til orientering Temasaker 

Dato ikke bestemt Helseministerens sykehustale og felles foretaksmøte for 
de regionale helseforetakene 

  

Torsdag 10. februar 2022 
 
Sted: Hamar 

• Virksomhetsrapport per desember 2021 
• Oppdragsdokument 2022 fra Helse- og 

omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i 
Helse Sør-Øst RHF – oppdragsdokument til 
helseforetakene i Helse Sør-Øst 

• Årsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2021 
• Regional data- og analyseplattform 
• EPJ-modernisering – gjennomføringsfase 
• Oppnevning av styrets valgkomité og styrets 

revisjonsutvalg 

• Årsplan styresaker  
• ADs driftsorienteringer  
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget  
• Status regional 

utviklingsplan 

• Prioritering av 
prosjekter i den 
regionale IKT-
porteføljen 

Dato ikke bestemt 
 

Felles foretaksmøte og styreseminar med HF-styrene   
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Dato og sted Saker til beslutning Saker til orientering Temasaker 

Torsdag 10. mars 2022 
 
Sted: Besøke helseforetak 

• Virksomhetsrapport per januar og februar 2022 
• Tertialrapport 3 2021 for regional IKT-

prosjektportefølje  
• Tertialrapport 3 2021 for programmet STIM, 

Sykehuspartner HF 
• Følgerevisjon av programmet STIM i regi av 

Sykehuspartner HF per tredje tertial 2021 
• Tertialrapport 3 2021 for regionale byggeprosjekter 
• Årlig melding 2021 for Helse Sør-Øst RHF 
• Årlig gjennomgang av styrende dokumenter 
• Økonomisk langtidsplan, planforutsetninger  
• Regional beredskapsplan – rullering  
• Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2022-2024 
• Instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst 

RHF 2022-2024 

• Årsplan styresaker  
• ADs driftsorienteringer  
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget 

 

Onsdag 27. og torsdag 28. 
april 2022 
 
Sted: Hamar 

• Virksomhetsrapport per mars 2022  
• Årsregnskap og årsberetning 2021 
• Gjennomføring av foretaksmøter i juni 2022 
• Møteplan for styret 2023 
• Utkast regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2035 
• Status for arbeidet med informasjonssikkerhet og 

vurdering av trusselbildet 
• Instruks for styrets revisjonsutvalg 

• Styresaker i Helse Sør-Øst 
RHF – status og oppfølging 

• Årsplan styresaker  
• ADs driftsorienteringer 
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget 

• Fellesmøte med 
brukerutvalget  

Torsdag 23. juni 2022 
 
Sted: Hamar 

• Virksomhetsrapport per april og mai 2022 
• Virksomhetsrapport per 1. tertial 2022 
• Tertialrapport 1 2022 for regionale byggeprosjekter 
• Økonomisk langtidsplan 2023- 2026 

• Årsplan styresaker  
• ADs driftsorienteringer 
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget 
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Dato og sted Saker til beslutning Saker til orientering Temasaker 

Torsdag 25. august 2022 
 
Sted: Besøke helseforetak 

• Virksomhetsrapport per juni og juli 2022  
• Tertialrapport 1 2021 for regional IKT-

prosjektportefølje  
• Tertialrapport 1 2021 for programmet STIM, 

Sykehuspartner HF 
• Følgerevisjon av programmet STIM i regi av 

Sykehuspartner HF per første tertial 2021 
• Oppfølging av delstrategi for utdanning og 

kompetanseutvikling – status for tiltak og aktiviteter 

• Årsplan styresaker  
• ADs driftsorienteringer 
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget 

 

Torsdag 22. september 
2022 
 
Sted: Hamar 

• Virksomhetsrapport per august 2022 
• Halvårsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 

2022 

• Årsplan styresaker  
• ADs driftsorienteringer  
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget 

 

Torsdag 20. oktober 2022 
 
Sted: Besøke helseforetak 

• Virksomhetsrapport per september 2022  
• Virksomhetsrapport per 2. tertial 2022 
• Tertialrapport 2 2022 for regional IKT-

prosjektportefølje 
• Tertialrapport 2 2022 for programmet STIM, 

Sykehuspartner HF 
• Følgerevisjon av programmet STIM i regi av 

Sykehuspartner HF per andre tertial 2022 
• Tertialrapport 2 2022 for regionale byggeprosjekter 
• Årlig gjennomgang av styringssystemet 
• Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2035 
• Status for arbeidet med informasjonssikkerhet og 

vurdering av trusselbildet 

• Årsplan styresaker  
• ADs driftsorienteringer  
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget 
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Dato og sted Saker til beslutning Saker til orientering Temasaker 

Onsdag 16. og torsdag 17. 
november 2022 
 
Sted: Hamar 

• Virksomhetsrapport per oktober 2022 
• Budsjett 2023 – fordeling av midler til drift og 

investeringer 
• Innspill til statsbudsjett for 2024 

• Styresaker i Helse Sør-Øst 
RHF – status og oppfølging 

• Årsplan styresaker  
• ADs driftsorienteringer 
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget 

• Styreevaluering 

Torsdag 15. desember 
2022 
 
Sted: Hamar 

• Virksomhetsrapport per november 2022 
• Revisjonsplan 2023 
• Tildeling regionale forskningsmidler  
• Oppdrag og bestilling 2022 til helseforetakene 
• Endringer i regional inntektsmodell 

• Årsplan styresaker  
• ADs driftsorienteringer 
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget 

 

 
 
Saker til behandling hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt: 

• Laboratoriedataløsning Vestre Viken HF 
• Regional plan for rehabilitering 
• Regional plan laboratorieområdet  
• Regional plan for bildediagnostikk  
• Nasjonalt og regionalt program for tarmscreening 
• Sykehuset Innlandet HF – konseptfase steg 1 
• Oslo universitetssykehus HF – forprosjektrapport Nye Aker og Nye Rikshospitalet 
• Sykehuset Telemark HF – forprosjektrapport utbygging somatikk Skien 
• Akershus universitetssykehus HF – forprosjektrapport samling av sykehusbasert psykisk helsevern 
• Oslo universitetssykehus HF – forprosjektrapport ny sikkerhetspsykiatri 
• Oslo universitetssykehus HF – Livsvitenskapsbygget, husleieavtale  
• Intern husleie i Helse Sør-Øst 

 
 


