
 

 1 

 

 

Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: Styremøte 13. desember 2018 

Tidspunkt: Kl 0915-1700 

 

Følgende medlemmer møtte: 

    

Svein Ingvar Gjedrem Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   

Kirsten Brubakk    

Christian Grimsgaard    

Bushra Ishaq   Forfall 

Vibeke Limi    

Einar Lunde    

Geir Nilsen    

Sigrun E. Vågeng    

Svein Øverland    

 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    

Rune Kløvtveit    

Nina Roland   Til kl 15:00 

 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus (fra sak 114-2018) 

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 

Konserndirektør Atle Brynestad, direktør for medisin og helsefag Jan Frich, 
økonomidirektør Hanne Gaaserød og direktør for personal- og kompetanseutvikling 
Svein Tore Valsø og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

112-2018 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 
Styrets enstemmige 
 

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

113-2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
15. NOVEMBER 2018 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøte 15. november 2018 godkjennes. 
 
 
 

114-2018 REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST 

 
Innledningsvis ble det vist til drøftingsprotokoll fra de konserntillitsvalgte og 
administrerende direktørs tilsvar hvor det er foreslått noen konkrete endringer og tillegg 
til plandokumentet. Dette vil bli innarbeidet i endelig vedtatt regional utviklingsplan. 
 

Oppsummering 

Basert på nasjonale og regionale føringer og helseforetakenes utviklingsplaner, samt en 
omfattende høringsrunde, foreligger et forslag til endelig versjon av Regional 
utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst.  
 
Planen er godt forankret gjennom dialog med brukerutvalg, tillitsvalgte, helseforetakene, 
myndigheter og kommunene. I høringsuttalelsene kom det mange gode forslag til 
endringer som er fulgt opp i endelig versjon av planen.  
 
Regional utviklingsplan har både et langt perspektiv mot 2035 og et fireårs perspektiv. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret ønsker at aktuelle tema som gjelder oppfølgingen av den regionale 
utviklingsplanen presenteres for styret. 

Styret ba også om at administrerende direktør kommer tilbake til styret med saker 
knyttet til organisatoriske forhold som ikke er omtalt i planen. Dette gjelder blant annet 
kontrollspennet (antallet helseforetak i Helse Sør-Øst), organisering av Sykehuspartner 
og vedlikeholdsbehov i eiendomsmassen.  

Merknader gitt av styret i møtet følges opp og innarbeides i endelig plan.  
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Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 
1. Styret gir sin tilslutning til Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst med de 

merknader som fremkom i møtet. 
 

2. Styret ber om å bli holdt orientert om oppfølging av planen 
 
 
Stemmeforklaring fra styremedlemmene Øverland, Brubakk og Grimsgaard: 
Vi viser til drøftingsinnspillet i saken. Planen bygger på valg av endringsfaktorer i modellen for 
dimensjonering som påvirker forventet behovsvekst i spesialisthelsetjenesten. Vi er bekymret for 
at den samlede behovsveksten stipuleres for lavt.  

 
 
 

115-2018 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – KONSEPTRAPPORT 
VIDEREUTVIKLING AV AKER OG GAUSTAD 

 
Det ble vist til den utsendte drøftingsprotokollen fra de konserntillitsvalgte. 
 

Oppsummering 

Konseptrapport for videreutvikling av Aker og Gaustad, Oslo universitetssykehus HF, ble 
avgitt fra prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF 16. november 2018. Rapporten ble 
behandlet i styringsgruppen for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF 30. 
november 2018 og behandlet i styret ved Oslo universitetssykehus HF 6. desember 2018.  
 
Prosessen for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF, Aker og Gaustad, er 
omfattende og det er et svært komplekst prosjekt. Behandlingen i styret ved Oslo 
universitetssykehus HF 6. desember må inngå i grunnlaget for beslutning i styret i Helse 
Sør-Øst RHF. I denne saken gis styret derfor en redegjørelse for prosess og innhold i 
konseptrapporten som nå er ferdigstilt.  
 
Til styremøtet i januar 2019 vil styret få seg forelagt en beslutningssak for endelig 
behandling av konseptrapporten. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret har kommet et skritt videre i forståelsen av økonomisk bærekraft og kalkylene for 
investeringer i foreliggende konseptrapport.  
 
Det ble stilt spørsmål til hvor realistisk effektiviseringen i forkant og etterkant av 
innflyttingen i nye bygg vil være. Dette ønsker styret nærmere belyst i styresaken i 
januar 2019. Dette påvirker den økonomiske bærekraften i prosjektet, men ikke 
sammenligningen med null-alternativet.  
 
Styret ber også om at det blir vurdert løsninger på Aker som minimerer behovet for 
tomtekjøp. Videre ønsket styret en nærmere beskrivelse av nullalternativet.  
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Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 

1. Styret tar redegjørelsen om konseptrapport for videreutvikling av Aker og 
Gaustad til orientering. 

 
2. Styret ber om at det fremlegges en beslutningssak i januar 2019 for endelig 

behandling av konseptrapporten, inkludert vurdering av reguleringsrisiko og risiko 
knyttet til økonomisk bærekraft. 

 
 

 

116-2018 OSLO UNIVERITETSSYKEHUS HF – SKISSEPROSJEKT 
PROTONSENTER VED RADIUMHOSPITALET 

 

Oppsummering 

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 ble det besluttet at det første 
protonsenteret i Norge skal etableres ved Oslo universitetssykehus HF, 
Radiumhospitalet, mens det andre skal etableres i Helse Bergen HF.  
 
Det er bevilget 1,841 milliarder kroner (P85; prisnivå oktober 2017) til Helse Sør-Øst 
RHF til formålet, finansiert ved investeringslån tilsvarende 70 prosent og 
investeringstilskudd tilsvarende 30 prosent av kostnadsrammen.  
 
Helse Sør-Øst RHF har lagt til grunn at gjennomføringen av nytt protonsenter samkjøres 
med nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, slik at 
utbyggingen på Radiumhospitalet organiseres og styres som ett prosjektet. Styret 
behandlet sak om dette i møte 1. februar 2018 (sak 011-2018). 
 
Denne saken omhandler oppfølging av punkt 5 i ovennevnte vedtak: «Styret legger til 
grunn at det utarbeides et skisseprosjekt for protonsenteret, tilpasset de lokale forhold 
og at det gjennomføres en økonomisk usikkerhetsanalyse for å verifisere både P50 og 
P85-estimatet. Skisseprosjektet legges frem for styret for godkjenning». 
 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 

1. Styret godkjenner skisseprosjekt for konseptfasens del II for protonsenter på 
Radiumhospitalet og ber om at dette legges til grunn for det videre arbeidet med 
prosjektet. 

 
2. Styret forutsetter at prosjektet tilpasses kostnadsrammen på 1,841 milliarder 

kroner (P85; prisnivå oktober 2017) og at dette bekreftes i forprosjektet.  
 

3. Styret ber om å få seg forelagt forprosjektet for godkjenning før prosjektet 
gjennomføres. 
 

4. Styret legger til grunn at Oslo universitetssykehus HF arbeider videre med å 
konkretisere driftskonseptet og økonomiske konsekvenser av etablering av 
protonsenter ved Radiumhospitalet.  
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117-2018 VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF 

 

Oppsummering 

Saken gir en redegjørelse for idéfaserapporten fra Sykehuset Innlandet HF og en 
orientering fra arbeidet i en arbeidsgruppe med medlemmer fra Sykehuset Innlandet HF 
og Helse Sør-Øst RHF som ble nedsatt våren 2018. 
 
Det fremlegges en beslutningssak i januar 2019 med forslag til et målbilde for 
videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF og en konkretisering av aktiviteter som skal 
skje frem til oppstart av en konseptfase.  
 

Kommentarer i møtet 

Styret ga sin tilslutning til saken og ba om at det legges vekt på å ivareta vårt «sørge 
for»-ansvar for hele Innlandet.  
 
Styret er enig i at det er nødvendig å samle de spesialiserte funksjonene og at det er 
behov for nybygg. Den fremtidige sykehusstrukturen i Innlandet må ivareta nødvendig 
balanse mellom de østlige og vestlige deler av Innlandet.  
 
Videre pekte styret på behovet for vurderinger av økonomisk bærekraft i en fremtidig 
sykehusstruktur.  
 

Styrets enstemmige 

V E D T A K 
 

1. Styret tar redegjørelsen om idéfaserapporten fra Sykehuset Innlandet HF til 
orientering. 
 

2. Styret ber om at det fremlegges en beslutningssak i januar 2019 med forslag til et 
målbilde for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF og en konkretisering av 
aktiviteter som skal skje frem til oppstart av en konseptfase. 

 
 
 

118-2018 PLANER FOR OVERFØRING AV KONGSVINGER SYKEHUS 
FRA SYKEHUSET INNLANDET HF TIL AKERSHUS 
UNIVERSITETSSYKEHUS HF OG OSLO UNIVERSITETS-
SYKEHUS HF 

 

Oppsummering 

I foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 29. juni 2017 ble det vedtatt å overføre ansvaret for 
spesialisthelsetjenester til innbyggere i kommunene Kongsvinger, Grue, Nord-Odal, Sør-
Odal, Eidskog og Nes fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF. 
 
Prehospitale tjenester for Akershus sykehusområde utføres i dag av Oslo 
universitetssykehus HF. Samtidig med overføringen av spesialisthelsetjenester for  
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Kongsvinger-regionen til Akershus universitetssykehus HF overføres derfor de 
prehospitale tjenestene for opptaksområdet til Kongsvinger sykehus til Oslo 
universitetssykehus HF. 
 
Endringen av foretakstilhørighet vil bli gjennomført som en virksomhetsoverdragelse 
etter arbeidsmiljølovens kap. 16. Overføringen skjer i samsvar med helseforetaksloven  
§ 50. De berørte helseforetakene har utarbeidet avtaler som omhandler 
virksomhetsoverføringen. 
 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 

1. Styret godkjenner planer for overføringen av Kongsvinger sykehus med 
tilhørende opptaksområde fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus 
universitetssykehus HF, behandlet i styret for Sykehuset Innlandet HF og i styret 
for Akershus universitetssykehus HF 23. november 2018. 
 

2. Styret godkjenner planer for overføringen av prehospitale tjenester ved 
Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet HF til Oslo universitetssykehus 
HF, behandlet i styret for Sykehuset Innlandet HF 23. november 2018 og i styret 
for Oslo universitetssykehus HF 25. oktober 2018. 

 
3. Styret ber om at det gjennomføres foretaksmøte for de tre helseforetakene for å 

stadfeste og gjennomføre virksomhetsoverføringene. 
 
 
 

119-2018 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF – AVHENDING AV 
REGULERT VEITRASE I SKI VEST, VESTVEIEN 15, 1400 SKI, 
GNR. 136, DEL AV BNR. 235 I 0213 SKI KOMMUNE   

 

Oppsummering 

Saken gjelder avhending av regulert veiatkomst til utviklingsområdet Ski vest, Vestveien 
15, 1400 Ski, gnr. 136, del av bnr. 235 i 0213 Ski kommune. Veitraseen er i vedtatt 
arealplan avsatt til kjøreveg, planidentifikasjon 201508. Kjøreveien skal tjene som atkomst 
til eksisterende og fremtidige bolig- og skoleprosjekter i utviklingsområdet Ski vest. 
 
Siden eiendommen 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  

VEDTAK 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Akershus universitetssykehus HF sin 

anmodning om samtykke til salg av eiendom ved DPS Follo, Vestveien 15, 1400 Ski, 
gnr. 136, del av bnr. 235 i Ski kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for 
behandling. 
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2. Styret legger til grunn at intensjonene i samhandlingsreformen ivaretas ved at 

utbygger og vertskommunen Ski inngår avtale om fremtidig eierskap og driftsansvar 
for eiendommen. 

 
3. 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. 

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

fullmaktstruktur. 
 

5. Styret presiserer at Akershus universitetssykehus HF har ansvaret for at 
avhendingen gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 

 
 
 

120-2018 OPPDRAG OG BESTILLING 2019 – KRAV TIL ØKONOMISK 
RESULTAT 

 

Oppsummering 

Hensikten med denne saken er å fastsette økonomiske resultatkrav for helseforetakene i 
2019. Det økonomiske resultatkravet fastsettes som en del av oppdrag og bestilling, 
men av hensyn til helseforetakenes budsjettprosesser gjøres denne beslutningen før det 
samlede oppdrag og bestilling er utformet og lagt frem for styret i Helse Sør-Øst RHF. 
Det redegjøres i saken også for arbeidet og prosess med utforming av oppdrag og 
bestilling for 2019 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i regionen. 
 
Endelig versjon av oppdrag og bestilling 2019 vil bli forelagt styret 31. januar 2019 og vil 
bli gjort gjeldende for helseforetakene i foretaksmøter 13. februar 2019. 
 

Styrets enstemmige  

VEDTAK 
 
1. Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2019 (tall i hele tusen kroner): 

Akershus universitetssykehus HF 125 000 

Oslo universitetssykehus HF 200 000 

Sunnaas sykehus HF 14 000 

Sykehusapotekene HF 7 000 

Sykehuset i Vestfold HF 105 000 

Sykehuset Innlandet HF 0 

Sykehuset Telemark HF 30 000 

Sykehuset Østfold HF -129 000 

Sørlandet sykehus HF 40 000 

Vestre Viken HF 225 000 
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2. Administrerende direktør gis fullmakt til å fastsette resultatkrav og 

investeringsbudsjett for Sykehuspartner HF i forbindelse med endelig oppdrag og 

bestilling 2019. 

3. Styret tar redegjørelsen om utformingen av oppdrag og bestilling 2019 til orientering. 

 
 

 

121-2018 FORDELING AV REGIONALE FORSKNINGS- OG 
INNOVASJONSMIDLER FOR 2019 

 
 

Oppsummering 

De regionale forsknings- og innovasjonsmidlene skal brukes til implementering av den 
regionale forsknings- og innovasjonsstrategien og støtte forskning og innovasjon i 
regionen. Dette for å legge grunnlaget for videreutvikling og kvalitetsforbedring av 
spesialisthelsetjenesten gjennom økt kunnskap og kompetanse.  
 
Regionale midler til forskning og innovasjon består av frie midler tilgjengelige for nye 
aktiviteter og midler bundet opp i videreføring av flerårige tiltak. For 2019 utgjør de 
regionale forsknings- og innovasjonsmidlene til sammen 593 mill. kroner.  
 
Forslag til fordeling av regionale forsknings- og innovasjonsmidler i 2019 har samme 
innretning som i 2018 og fremlegges styret for vedtak. Tildeling av konkurranseutsatte 
midler fremlegges styret i egen sak.  
 

Kommentarer i møtet 

Styret ber om at det ved neste års tildeling blir vurdert nærmere størrelsen på 
fordelingen av midler til ikke-universitetssykehus. 
 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 
Styret vedtar fordeling og videreføring av regionale forsknings- og innovasjonsmidler slik 
det fremgår av saksframlegget. 
 
 
 

122-2018 TILDELING AV REGIONALE, KONKURRANSEUTSATTE 
FORSKNINGSMIDLER FOR 2019 

 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus fratrådte under behandlingen av saken på 
grunn av inhabilitet. Administrerende direktør Stig Slørdal i Helse Midt-Norge har vært 
ansvarlig for fremleggelse av saken for styret. 
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Oppsummering 

De regionale midlene til forskning og innovasjon omfatter det øremerkede tilskuddet til 
forskning fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD-midlene) og regionale forsknings- 
og innovasjonsmidler fra det regionale helseforetakets eget budsjett.  
 
En andel av de regionale forskningsmidlene konkurranseutsettes årlig til nye prosjekter 
og tiltak i en åpen søknadsprosess. Det regionale forskningsutvalget i Helse Sør-Øst har 
behandlet føringer for søknadsprosessen og ga i møtet 28. november 2018 sin tilslutning 
til gjennomføringen av denne.  
 
Det er Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo som vedtar 
innstilling av HOD-midlene, mens styret i Helse Sør-Øst RHF vedtar tildeling av den 
konkurranseutsatte delen av de regionale forskningsmidlene (kfr. styresak 102-2018).  
 
Samarbeidsorganet vedtok i møte 30. november 2018 innstillingen for tildeling av HOD-
midlene og sluttet seg til innstillingen om fordeling av de regionale, konkurranseutsatte 
forskningsmidlene.    
 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 
Styret slutter seg til innstilling vedtatt i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og 
Universitetet i Oslo om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og vedtar innstilling for tildeling av regionale, konkurranseutsatte 
forskningsmidler for 2019. 
 
 
 

123-2018 ANSKAFFELSE OG INNFØRING AV REGIONAL 
AMBULANSEJOURNAL 

 
Saken ble behandlet i lukket møte, jfr. helseforetakslovens § 29 a, annet ledd og 
protokollføres i B-protokoll.  
 
 
 

124-2018 REVISJONSPLAN 2019 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE 
SØR-ØST 

 

Oppsummering 

Styrets revisjonsutvalg legger i denne saken frem forslag til revisjonsplan 2019 for 
konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Revisjonsutvalget skal i henhold til sin instruks 
utforme forslag til revisjonsplan og fremlegge denne for styret for godkjennelse. I 
henhold til helseforetakslovens § 21 a skal styret godkjenne planen. 
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Kommentarer i møtet 

Styret understreket at det må være god dialog med styrene i helseforetakene om ønsker 
og behov for gjennomføring av revisjoner. Styret ba også om at revisjonsutvalget kom 
tilbake til styret med en vurdering av et opplegg for følgerevisjon av program for 
standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering i Sykehuspartner HF.  
 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 
Styret godkjenner revisjonsplan 2019 med de innspill som ble gitt i møtet. 
 
 
 

125-2018 VALGKOMITEEN – SUPPLERING AV 
HELSEFORETAKSSTYRER 

 
 
Saken ble behandlet i lukket møte, jfr. helseforetakslovens § 29 a, annet ledd og 
protokollføres i B-protokoll.  
 
 
 

126-2018 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER  

 

Styrets enstemmige  

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

127-2018 ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA 
ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

 
I lukket møte, jf helseforetakslovens § 29a, annet ledd orienterte administrerende 
direktør om forhold hos en privat leverandør. 
 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
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Andre orienteringer 

1. Styreleder orienterte om avholdte møter 

2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 12. og 13.november 2018 

3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 14. november 2018 

4. Brev fra aksjonsgruppen Redd Ullevål sykehus om byggeplaner OUS 

5. Brev fra Fylkestinget i Oppland om framtidig sykehusstruktur i Innlandet 

6. Brev fra Regionrådet i Gjøvikregionen om hovedsykehus ved Mjøsbrua 

7. Brev fra Bjørg Marit Andersen om nytt sykehus på Gaustad 

8. Brev fra Bente Odner og Randi Werner-Erichsen om sykehus på Gaustad 

9. Brev fra Legeforeningens Regionutvalg Sør-Øst og foretakstillitsvalgte om 
sykehusutbygging i Oslo 

10. Brev fra overlege dr. med./tillitsvalgt Steinar Solberg om utbygging på 
Rikshospitalet/Gaustad 

11. Protokoll fra drøftinger med konserntillitsvalgte datert 12.12.2018 

 
 

Temasaker 

 TEMA: Virksomhetsrapport per november 2018   

Presentasjon av den foreløpige rapporten ble gitt. 
 

 TEMA: Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM).  

Presentasjon fra Sykehuspartner HF  

Kommentarer i møtet: 
 
Styret pekte på at det er viktig at fremdriften i ISOP og STIM koordineres der dette er 
nødvendig. Videre var styret opptatt av at det må gjøres nødvendige prioriteringer, slik at 
ambisjonsnivået blir realistisk. Styret ba om en nærmere redegjørelse om strategi for 
bruk av leverandørmarkedet. 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 16:50 
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Hamar, 13. desember 2018 
 
 
 
   

Svein Ingvar Gjedrem  Anne Cathrine Frøstrup  
styreleder  Nestleder 
 
 
 
 

  

Kirsten Brubakk  Christian Grimsgaard 
 
 
 
 

  

Bushra Ishaq  Vibeke Limi  
 
 
 
 

  

Einar Lunde   Geir Nilsen 
 
 
 
 

  

Sigrun E. Vågeng  Svein Øverland 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 

styresekretær 
 
 
 
 


