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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: 25. april 2019 

Tidspunkt: Kl 09:15-15:00 

 

Følgende styremedlemmer møtte: 

    

Svein Ingvar Gjedrem Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   

Kirsten Brubakk    

Christian Grimsgaard  Forfall Vara: Irene Kronkvist 

Bushra Ishaq  Forfall  

Vibeke Limi    

Einar Lunde    

Geir Nilsen    

Lasse Sølvberg  

Sigrun E. Vågeng    

 

Fra brukerutvalget møtte: 

    

Rune Kløvtveit    

Nina Roland    

 
 

Fra administrasjonen deltok: 

 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

Eierdirektør Tore Robertsen 

Konserndirektør Atle Brynestad, direktør medisin og helsefag Jan Frich, økonomidirektør 
Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen og kommunikasjonsdirektør 
Gunn Kristin Sande  
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Saker som ble behandlet: 

 
 

027-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

028-2019 Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 14. mars og 
protokoll fra ekstraordinært styremøte 4. april 2019 

 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Protokoll og B-protokoll fra styremøte 14. mars 2019 og protokoll fra ekstraordinært styremøte 
4. april 2019 godkjennes med tillegg under sak 017-2019 Forprosjekt for nytt sykehus i 
Drammen, kommentarer i møtet.  
 
 
 

029-2019 Virksomhetsrapport per februar 2019 

 

Oppsummering 

Saken presenterer status for virksomheten per februar 2019.  
Januar og februar bør til en viss grad ses i sammenheng, da rapporterte tall for januar i stor 
grad var preget av avsetninger. Tall per mars 2019 ble presentert i møtet. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret viste til at de presenterte tallene for mars 2019 viser en positiv utvikling for 
prioriteringsregelen. Styret merker seg at utviklingen innen ventetider stagnerte i 2018 og at det 
så langt i år ikke er full måloppnåelse. Styret viste spesielt til BUP-området og det særskilte 
rekrutteringsprosjektet som pågår og ba om at det vurderes om målgruppen for prosjektet kan 
utvides også til andre yrkesgrupper. 
 
For pakkeforløpene ble det påpekt at samspillet mellom lokalsykehusene og regionsykehuset må 
forbedres. 
 
Ved neste rapportering ber styret om en status for utviklingen av bemanningssenter ved de 
helseforetakene som har etablert dette, og hvilken effekt dette har på innleie av personell og på 
stillingsbrøkene. 
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Styret er positiv til egen rapportering på mål for Sykehuspartner HF, og ber samtidig om at det 
utvikles indikatorer som sier mer om hvilken kvalitet som leveres og om det er de rette 
aktivitetene som prioriteres. Videre ber styret om at administrerende direktør sørger for god 
eierstyring av Sykehuspartner HF. Det er viktig at det er godt samarbeid mellom Sykehuspartner 
og helseforetakene, slik at Sykehuspartner har styringskraft i prosjekter hvor det er viktig med 
felles løsninger.  
 
Styret er positiv til den samlede økonomiske utvikling. 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar virksomhetsrapport per februar 2019 til etterretning. 
 
 
 

030-2019 Årsregnskap, årsberetning 2018 og spesialisthelsetjenestens 
rapport for samfunnsansvar 2018 

 

Oppsummering 

Årsberetning og årsregnskap for 2018 legges fram til godkjenning. I tillegg legges 
spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar for 2018 fram for styret til 
orientering. Det ble avhold eget møte med ekstern revisor uten administrasjonen tilstede. 
 

Kommentarer i møtet 

Det ble gitt enkelte innspill til årsberetningen som vil bli ivaretatt av administrerende direktør. 
Ellers ble det gitt positiv omtale av årsrapporten og kvaliteten på årsregnskapet.  
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2018. 

 
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne mindre endringer i 

årsberetningen og årsregnskapet for 2018, basert på innspill gitt i møtet. 
 
3. Styret tar spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar for 2018 til orientering. 
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031-2019 Anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkivløsning for 
helseforetak i Helse Sør-Øst 

 

Oppsummering 

Det er i Helse Sør-Øst RHF styresak 013-2018 og sak 040-2018 påpekt at det fortsatt er 
behov for å få på plass nye radiologiløsninger (RIS/PACS) ved flere helseforetak i regionen. 
Det er videre behov for anskaffelse av en løsning for multimediearkiv i foretaksgruppen. 
Dette er en løsning som omfatter lagringsfunksjonalitet for bilder, videoer og annen 
multimedia fra en rekke ulike kilder. I styresak 061-2018 ble styret informert om at det 
legges opp til en samordnet anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkivløsning.   
 
I tillegg er det behov for en løsning som understøtter samhandling i form av enklere og raskere 
kommunikasjon mellom sluttbrukere, enklere samhandling gjennom deling av data og felles 
dokumentasjon for hele regionen. Dette gjelder både for deling av radiologisk informasjon 
(RIS/PACS) og for andre medieobjekter lagret i multimediearkiv på tvers av helseforetak. 
 
Statens strålevern innfører fra 01.01.20 krav om rapportering av stråledose på individnivå. 
For å ivareta dette kravet vil alle helseforetakene i Helse Sør-Øst ha behov for en 
systemløsning for å kunne rapportere disse dataene.   
 
Det legges på denne bakgrunn opp til en samordnet anskaffelse av radiologiløsning, 
multimediearkiv, samhandlingsløsning og doseovervåkingsløsning. Helse Sør-Øst RHF har 
gitt Oslo universitetssykehus HF i oppdrag å gjennomføre denne anskaffelsesprosessen. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret er opptatt av at prosjektet legger til rette for god involvering av alle helseforetakene i 
regionen. Det tas inn et eget vedtakspunkt om dette. Videre påpekte styret at det er viktig at 
det legges til rette for en felles installasjon av løsningene på felles plattform. Dette tas også 
inn som eget vedtakspunkt. Ellers ber styret om at administrerende direktør sørger for at det 
fremlegges en sak for styret når forslag til løsning og kostnadsramme foreligger. Denne 
saken må fokusere på kost-nytte-analyse og risikovurdering.  

 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette en konkurranse for regional 

anskaffelse av radiologiløsning, multimediearkiv, samhandlingsløsning og 
doseovervåkingsløsning. Kostnadsrammen for gjennomføring av selve anskaffelsen 
settes til 25 millioner kroner.  

 
2. Det skal legges til rette for en felles installasjon av løsningene på felles plattform. 
 
3. Styret understreker at det må sikres bred involvering fra helseforetakene i den videre 

prosessen. 
 

4. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en egen sak når forslag til 
løsning og kostnadsrammen for hele prosjektet foreligger.  
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032-2019 Veileder for tidligfaseplanlegging av IKT-prosjekter 

 

Oppsummering 

De fire regionale helseforetakene fikk i foretaksmøte i januar 2018 i oppdrag å utarbeide en 
veileder for tidligfaseplanlegging i store IKT-prosjekter. Formålet med veilederen er at man 
skal ha en felles anbefalt planprosess for tidligfaseplanlegging knyttet til store IKT-
investeringstiltak i alle de fire regionale helseforetakene. Veilederen er spesielt skrevet for å 
ivareta behovet for underlag i forbindelse med lånesøknad om investeringsmidler ved IKT-
prosjekter over 500 millioner kroner – og skal brukes ved slike prosjekter. Veilederen kan 
brukes for alle investeringstiltak uavhengig av størrelse, men omfanget av utredninger må 
tilpasses type tiltak og forventet størrelse på investeringene. 
 
Saken er behandlet i møte mellom de administrerende direktører i de fire regionale 
helseforetakene. Det fremmes likelydende styresaker for styrene i de fire regionale 
helseforetakene. 
 

Kommentarer i møtet 

Det ble gitt positiv omtale av veilederen.  
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
1. Styret for Helse Sør-Øst RHF slutter seg til veileder for tidligfaseplanlegging i IKT-

prosjekter.  
 

2. Veilederen skal benyttes for alle IKT-investeringsprosjekter i regionen som overstiger 
500 millioner kroner.  

 
 
 

033-2019 Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst 

 

Oppsummering 

Saken omhandler revisjon av finansstrategien for Helse Sør-Øst, jfr. krav om revisjon hvert 
annet år i henhold til styresak 087-2012 Finansstrategi for Helse Sør-Øst og revisjon av 
finansstrategien sist vedtatt i styresak 028-2017. 
 
I forslag til revidert finansstrategi er det innarbeidet føringer for å ytterligere regulere 
bruken av finansiell leie som finansieringsform i helseforetaksgruppen. Videre er det 
innarbeidet enkelte nye presiseringer, hvor de viktigste omhandler oppfølging av 
gevinstrealiseringsplaner ved investeringsprosjekter, hvilket foretak som må stå som 
tomteerverver i grunnboken ved tomtekjøp og valutahåndtering i forbindelse med 
anbudskonkurranser.  
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Kommentarer i møtet 

Målformuleringen med finansstrategien må omformuleres. Videre må det presiseres at 
helseforetakene får lån fra statskassen. Styret var fornøyd med at det nå legges opp til en mer 
restriktiv bruk av finansiell leasing med tak for dette som gjenspeiler det enkelte helseforetaks 
omsetning.  

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret slutter seg til revidert finansstrategi for Helse Sør-Øst. 
 
 
 

034-2019 Sørlandet sykehus HF – Salg av eiendom: Trollhaugen barnehage og 
ubebygde tomter 

 

Oppsummering 

Saken gjelder avhending av tre tomter ved Sørlandet sykehus HF sine eiendommer på Eg i 
Kristiansand til Kristiansand kommune. 
 
Siden eiendommene vurderes å ha en verdi på mer enn 10 millioner kroner, må sak om 
avhending i henhold til helseforetakslovens § 31 forelegges foretaksmøtet i Helse Sør-Øst 
RHF før vedtak kan fattes i helseforetakets foretaksmøte. 
 

Styrets enstemmige 

 

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

samtykke til salg av eiendommene: 
 Andreas Kjærs vei 76, Trollhaugen barnehage, gnr. 150, bnr. 1770  
 Ubebygd nabotomt til Trollhaugen barnehage, gnr. 150, bnr. 1840  
 Ubebygde tomter BOP 4 og BOP 5 med tilhørende friareal, del av gnr. 150, bnr. 1768 

i Kristiansand kommune til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF for behandling.   
 
2. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen, og som vedtatt i Sørlandet sykehus HF 

sin styresak 016-2019, er det Kristiansand kommune som er kjøper av eiendommene. 
 
3. Styret legger til grunn at eiendommene selges uten føringer for fremtidig avhending av 

eiendom eller tomteareal i området. 
 
4. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige 

driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er 
nødvendig for klinisk drift. 

 
5. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende 

fullmaktsstruktur. 
  



 

 Side 7 av 13 

 
6. Styret presiserer at Sørlandet sykehus HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres 

korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 
 
 
 

035-2019 Årsrapport 2018 for styrets revisjonsutvalg og konsernrevisjonen i 
Helse Sør-Øst 

 

Oppsummering 

Årsrapporten gir styret i Helse Sør-Øst RHF en beskrivelse av revisjonsutvalgets og 
konsernrevisjonens arbeid i 2018 sett opp mot henholdsvis instruks for revisjonsutvalget, 
instruks for konsernrevisjonen og styregodkjent revisjonsplan for 2018. 
 

Kommentarer i møtet 

Revisjonsutvalgets leder orienterte innledningsvis om utvalgets årsrapport.  

 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar årsrapport 2018 for styrets revisjonsutvalg og konsernrevisjonen til orientering. 
 
 
 

036-2019 Revisjon av program for standardisering og modernisering av IKT-
infrastruktur (STIM) 

 

Oppsummering 

 
Sykehuspartner HF ble i foretaksmøte 14. juni 2018 gitt i oppdrag å etablere et nytt program 
for standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur (STIM). Styret i det 
regionale helseforetaket vedtok i behandling av revisjonsplanen for 2019 den 13. desember 
2018 at revisjonsutvalget skulle vurdere et opplegg for følgerevisjon av programmet og 
legge dette frem for styret. Denne saken beskriver konsernrevisjonens tilnærming og 
innretning for en følgerevisjon av programmet. 
 

Kommentarer i møtet 

Revisjonsutvalgets leder orienterte. Styret understreket at standardisering og helhetlige 
løsninger er helt nødvendig og at det må være lojalitet til dette i foretaksgruppen. 
Gjennomføringen av programmet må følges tett opp, og Sykehuspartner HF må gis nødvendig 
støtte i arbeidet. Opplegget for revisjonen er godt og vil gi styret informasjon ut over det som 
kommer frem i den ordinære rapporteringen. 
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Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret slutter seg til konsernrevisjonens innretning av følgerevisjon for program STIM i regi 
av Sykehuspartner HF. 
 
 
 

037-2019 Oppfølging av Riksrevisjonens rapport om styrenes oppfølging av 
kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten 

 

Oppsummering 

Riksrevisjonen gjennomfører årlig en kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 
(selskapskontrollen). I Dokument 3:2 (2018-2019) er det blant annet presentert en 
undersøkelse av styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i 
spesialisthelsetjenesten (sak 5). Undersøkelsen ble i hovedsak gjennomført i 2017 og 
forelagt Stortinget i november 2018. 
 
Målet med undersøkelsen var å vurdere om styrene i de regionale helseforetakene og 
helseforetakene følger opp kvalitet og pasientsikkerhet i tråd med Stortingets vedtak og 
forutsetninger og i tråd med prinsipper for godt styrearbeid. 
 
Denne saken beskriver de viktigste funnene fra Riksrevisjonens undersøkelse og hvordan 
disse følges opp i Helse Sør-Øst RHF. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret viste til den nye praksisen for føring av protokoll fra styremøtene. Merknader også fra et 
mindretall i styret bør reflekteres. 
 
I forbindelse med valg av styrer i helseforetakene skal styreleder / nestleder delta i intervjuene 
av styrelederne i helseforetakene. 
 
Styret ønsket å bli orientert om resultatet av arbeidet med oppdatering av regional veileder i 
styrearbeid, ny metodikk for risikostyring, oppdatering av rammeverk for god 
virksomhetsstyring og utarbeidelse av intervjuguide for styrevalg. 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
1. Styret tar redegjørelsen om Riksrevisjonens undersøkelse av styrenes oppfølging av 

kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten til orientering og slutter seg til 
administrerende direktørs vurderinger.  
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2. Styret ber administrerende direktør følge opp Riksrevisjonens anbefalinger med tiltak 

og aktiviteter i 2019, herunder oppdatering av regional veileder i styrearbeid, ny 
metodikk for risikostyring, oppdatering av rammeverk for god virksomhetsstyring og 
utarbeidelse av intervjuguide. Styret orienteres om resultatet av dette arbeidet. 
 

3. Det foretas en samlet gjennomgang av styringssystemet i Helse Sør-Øst RHF med sikte 
på forbedringer. Resultatet av dette arbeidet forelegges styret. 

 
 
 

038-2019 Status for ordningen Fritt behandlingsvalg 

 

Oppsummering 

Ordningen Fritt behandlingsvalg (FBV) ble etablert høsten 2015. Helsedirektoratet forvalter 
ordningen etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
I denne saken beskrives innholdet i ordningen Fritt behandlingsvalg og hvordan ordningen 
og bruken av den har utviklet seg, blant annet med bakgrunn i siste årsrapport for FBV fra 
Helsedirektoratet (Status for Fritt behandlingsvalg. IS-2782. Helsedirektoratet, 2019). 
 

Kommentarer i møtet 

Styret ba om at det med utgangspunkt i denne styresaken sendes et brev til Helse- og 
omsorgsdepartementet hvor det redegjøres for den omtalte enkeltsaken. Det påpekes at 
adgangen til revisjon av leverandører under ordningen med fritt behandlingsvalg må 
tydeliggjøres og at dette er et ansvar som HELFO må ivareta. Ordningen bør også være en del av 
det som bør inngå i Riksrevisjonens kontrollansvar. Videre må det påpekes behovet for at både 
kompetansekrav og kvalitet i behandlingen blir fulgt opp fra HELFO. 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar redegjørelsen om status for innretning på og omfang av ordningen Fritt 
behandlingsvalg til orientering og ber om at det oversendes et brev til Helse- og 
omsorgsdepartementet basert på drøftingen i møtet. 
 
 
 

039-2019 Beslutningsforum for nye metoder – årsoppsummering 2018 

 

Oppsummering 

Årsoppsummering 2018 for Beslutningsforum for nye metoder legges frem som 
orienteringssak for styret. 
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Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar årsoppsummeringen 2018 for Beslutningsforum for nye metoder til orientering. 
 
 
 

040-2019 Gjennomføring av foretaksmøter i mai 2019 

 

Oppsummering 

I henhold til helseforetakenes vedtekter skal det avholdes foretaksmøte innen utgangen av 
juni hvert år der helseforetakenes årsregnskap, årsberetning og årlig melding skal 
behandles. Disse foretaksmøtene gjennomføres 20. mai 2019. Helse- og 
omsorgsdepartementet gjennomfører foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF i juni 2019 for 
behandling av tilsvarende saker. Dato for dette møtet er ikke satt enda. 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Det avholdes foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst 20. mai 2019 med 
behandling av følgende saker: 

 Godkjenning av helseforetakenes årsregnskaper og årsberetninger for 2018 

 Honorar til revisor i 2018 

 Behandling av helseforetakenes årlige meldinger 2018 
 
 
 

041-2019 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 til og med  
mars 2019 til orientering. 
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042-2019 Møteplan for styret i Helse Sør-Øst RHF i 2020 

 
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret godkjenner følgende møtekalender 2020 for styret i Helse Sør-Øst RHF: 
 

 Onsdag 5. februar – Hamar  

 Torsdag 12. mars – Besøk helseforetak  

 Onsdag 29. og torsdag 30. april – Hamar  

 Torsdag 25. juni – Hamar  

 Torsdag 20. august – Besøk helseforetak  

 Torsdag 24. september – Hamar  

 Torsdag 22. oktober – Besøk helseforetak  

 Onsdag 25. og torsdag 26. november – Hamar  

 Torsdag 17. desember – Hamar  
 
 
 

043-2019 Årsplan styresaker 

 

Styrets enstemmige 

 

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

044-2019 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
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Andre orienteringer 

1. Styreleder orienterer 

2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 12. og 13. mars 2019 

3. Foreløpig protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 10. april 2019 

4. Brev fra støttegruppa for allsidige akuttsykehus i Gjøvikregionen 

5. Årsmøteuttalelse fra LHL oppland med krav om styrking av ambulansetjeneste og 
prehospitale tjenester i Oppland 

6. Protokoll datert 24.04.2019 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de 
konserntillitsvalgte. 

 

Temasak 

 Samvalg v/Knut Even Lindsjørn og Simone Kienlin, Helse Sør-Øst RHF 

 Tiltak for å øke sikkerheten mot dataangrep v/administrerende direktør Gro Jæhre og 
sikkerhetsleder Christian Jacobsen, Sykehuspartner HF 

 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 15:00  
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Hamar, 25. april 2019 
 
 
 

   

Svein Ingvar Gjedrem  Anne Cathrine Frøstrup  
styreleder  nestleder 
 
 
 
 

  

Kirsten Brubakk  Christian Grimsgaard 
 
 
 
 

  

Bushra Ishaq  Vibeke Limi 
 
 
 
 

  

Einar Lunde  Geir Nilsen 
 
 
 
 

  

Lasse Sølvberg  Sigrun E. Vågeng 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 

styresekretær 
 
 
 
 


