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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Hamar 

Dato: Torsdag 25. august 2022 

Tidspunkt: Kl 09:30 - 16:00 
 
Følgende styremedlemmer møtte: 
    
Svein I. Gjedrem Styreleder   
Nina Tangnæs Grønvold Nestleder   
Kirsten Brubakk    
Christian Grimsgaard   Forfall  

Vara: Irene Kronkvist 
Bushra Ishaq    
Einar Lunde    
Harald Vaagaasar Nikolaisen    
Peder Kristian Olsen    
Lasse Sølvberg  
Kristin Vinje   Forfall 

 
Fra brukerutvalget møtte: 
 
Aina Nybakke   Forfall 
Odvar Jacobsen    

 
Fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Terje Rootwelt 
Spesialrådgiver Hilde Jacobsen 
Viseadministrerende direktør Jan Frich, eierdirektør Tore Robertsen, konst. økonomi-
direktør Line Alfarrustad, direktør innsatsteam bygg Hanne Gaaserød, direktør 
teknologi og e-helse Rune Simensen, direktør personal og kompetanseutvikling Svein 
Tore Valsø, konserndirektør Atle Brynestad  
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Saker som ble behandlet: 
 
 

083-2022 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 25. august 2022. 
 
 
 

084-2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2022 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll og B-protokoll fra styremøte 22. juni 2022 godkjennes. 
 
 
 

085-2022 Sykehuset Innlandet HF – Orientering om steg 1 av konseptfase, og 
analyse av tomtealternativer for Videreutvikling av Sykehuset 
Innlandet HF 

 
Oppsummering 
«Rapport konseptfase steg 1, beslutning B3A, Videreutvikling av Sykehuset Innlandet 
HF» er avgitt fra prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF. Rapporten ble behandlet i 
styringsgruppen for prosjektet 8. august 2022, og lagt frem for styret ved Sykehuset 
Innlandet HF 17. august 2022. 
 
I denne saken gis styret en orientering om historikk og bakgrunn for saken i Helse Sør-
Øst RHF. Rapport for steg 1 av konseptfasen er vedlagt saken. Rapporten er datert 15. 
august 2022 grunnet mindre korreksjoner i etterkant av styringsgruppebehandlingen. 
Rapporten omhandler prosess og vurderinger for de to alternativene; alternativ 
Mjøssykehus og alternativ null pluss, samt styringsgruppens anbefaling av alternativ og 
valg av tomt.  
 
Til styremøtet 22. september vil styret forelegges en beslutningssak for endelig 
behandling av rapporten, herunder – valg av hovedalternativ og tilhørende tomtevalg. 
 
Kommentarer i møtet 
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Styret tok den fremlagte rapporten og redegjørelsen til orientering. Styret ba blant annet 
om at følgende forhold belyses bedre i utredningen:  

- stordriftsfordeler og –ulemper,  
- kostnadseffektiv drift,  
- demografi og rekruttering,  
- risikoreduserende tiltak på rekrutteringssiden,  
- trinnvis utbygging,  
- funksjonsfordeling mellom sykehus 
- risiko ved å slå sammen sykehus 

 
Styret ba om at merknadene som fremkom i diskusjonen belyses i beslutningssaken som 
legges frem for styret 22. september 2022.  
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar rapport og redegjørelse for steg 1 av konseptfasen og analyse av 

tomtealternativer for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF til orientering. 
 

2. Styret ber om at det legges frem en beslutningssak til styremøtet 22. september 2022 
med forslag til hovedalternativ og tilhørende tomtevalg. 

 
 
 

086-2022 Virksomhetsrapport per juni og juli 2022 

 
Oppsummering 
Saken presenterer virksomhetsrapportene for juni og juli 2022 som er vedlagt saken. 
Tallene for juni omtales ikke eksplisitt i saksfremlegget, men inngår i omtalen av tallene 
per juli 2022.    
 
Kommentarer i møtet 
Styret viser til at det er en krevende situasjon for helseforetakene med økte kostnader, 
samtidig med ettervirkninger etter pandemi. 
 
Styret opprettholder kravet om at psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres, 
men erkjenner at det ikke vil være mulig å oppnå målene på mange parameter i år. 
 
Styret ber administrasjonen følge opp helseforetakene med sikte på å opprettholde så 
høy aktivitet som mulig, men også ivareta hensynet til avsetninger til fremtidige 
investeringer. Styret ber samtidig administrasjonen etablere innsatsteam for å støtte 
helseforetakene i den situasjonen de står i. Styret ber om at dette tydeliggjøres i 
vedtaket.  
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Styret uttrykker også bekymring for hvilke konsekvenser situasjonen vil kunne ha for 
helseforetakenes mulighet til å rekruttere og beholde ansatte.  
 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Styret tar virksomhetsrapport per juni og juli 2022 til etterretning. 
2. Styret ber administrasjonen følge opp helseforetakene, blant annet gjennom 

innsatsteam, med sikte på å opprettholde så høy aktivitet som mulig, men også 
ivareta hensynet til avsetninger til fremtidige investeringer. 

 
 
 

087-2022 Fordeling av gjenstående bevilgning til endrede pensjonskostnader 

 
Oppsummering 
I denne saken forelegges styret forslag til fordeling av 136,6 millioner kroner til endrede 
pensjonskostnader. Beløpet er gjenstående av bevilgningen på 377,4 millioner kroner 
som ble bevilget til Helse Sør-Øst RHF til håndtering av endrede pensjonskostnader i 
Prop. 115 S (2021-2022), revidert nasjonalbudsjett 2022. Saken er en oppfølging av 
styresak 072-2022 Fordeling av bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett, og gjenstående 
tilskudd til pandemirelaterte utgifter 2022. 
 
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner følgende fordeling av gjenstående bevilgning på 136,6 millioner 
kroner til endrede pensjonskostnader. 
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088-2022 Status og rapportering for regional IKT-prosjektportefølje per 
første tertial 2022 

 
Oppsummering 
Denne saken omfatter de styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-
prosjektporteføljen. Det rapporteres på status for hvert prosjekt. Rapporteringen per 
prosjekt avsluttes når den aktuelle IKT-løsningen er innført ved de helseforetakene som 
omfattes av prosjektet.  
 
Selve tertialrapporten rapporter status per 30. april 2022. Viktige hendelser som har 
skjedd i porteføljen etter denne datoen er beskrevet i dette saksfremlegget. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret er tilfreds med den positive utviklingen i fremdrift, kostnader og resultater for 
prosjektporteføljen.  
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar status per første tertial 2022 for de styregodkjente prosjektene i regional IKT-
prosjektportefølje til orientering. 
 
 
 

089-2022 Status og rapportering første tertial 2022 for programmet STIM og 
Windows 10-prosjektet, Sykehuspartner HF 

 
Oppsummering 

Tall i tusen kroner Beløp

Akershus universitetssykehus HF 23 300              

Oslo universitetssykehus HF 17 290              

Sykehuset i Vestfold HF 10 880              

Sykehuset Innlandet HF 16 680              

Sykehuset Telemark HF 8 360               

Sykehuset Østfold HF 14 800              

Sørlandet sykehus HF 14 270              

Vestre Viken HF 20 560              

Diakonhjemmet Sykehus 4 960               

Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 470               

Sum helseforetak 136 570            

Fordeling av bevilgning til endrede pensjonskostnader



 

 Side 6 av 13 

Saken omhandler status og rapportering per første tertial 2022 for programmet STIM 
(standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering) og Windows 10-prosjektet som 
gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF. Rapporten ble behandlet i styret i 
Sykehuspartner HF 25. mai, jf. styresak 050-2022 i Sykehuspartner HF.  
  
Saken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å holde styret orientert om status og 
fremdrift i programmet STIM og Windows 10-prosjektet. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret ber om at anbefalingen fra følgerevisjonen følges opp og at det redegjøres særskilt 
for oppfølgingen ved senere rapporteringer og ber om at dette tydeliggjøres i vedtaket.  
 
Styret viste til rapporteringen for prosjektet Mobilitet i pasientbehandlingen og 
bemerket at man ved måling av gevinster må ta utgangspunkt i hvordan løsningen tas i 
bruk i pasientbehandlingen.   
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Styret tar status og rapportering per første tertial 2022 for programmet STIM og 
Windows 10-prosjektet, som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF, til 
orientering. 

2. Styret ber om at anbefalingen fra følgerevisjonen følges opp og at det gjøres 
særskilt rede for oppfølgingen ved senere rapporteringer. 

 
 
 

090-2022 Rapport fra følgerevisjon av program STIM per første tertial 2022 

 
Oppsummering 
Konsernrevisjonen gjennomfører en følgerevisjon av program STIM etter oppdrag fra 
styret i Helse Sør-Øst RHF. Revisjonen gjennomføres med tertialvise rapporter. 
Konsernrevisjonen vurderer tilstanden, risiko- og utfordringsbildet i program STIM og 
underliggende prosjekter. Denne saken informerer om resultatene fra revisjonen i første 
tertial 2022. 
 
Kommentarer i møtet 
Det vises til kommentarene under behandling av styresak 089-2022.  
 
Styrets enstemmige 

V E D T A K 
 
Styret tar rapport fra følgerevisjon av program STIM per første tertial 2022 til 
orientering.  
 
Styret peker på viktigheten av at anbefalingene fra revisjonen følges opp. 
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091-2022 Gjennomføre prosjektet digital patologi 

 
Oppsummering 
Det foreligger en økende underkapasitet innen patologidiagnostikk i Helse Sør-Øst. 
Svartidene er økende. Med en aldrende befolkning må vi forvente flere kreftprøver til 
patologiavdelingene i fremtiden. Også andre forhold blir utfordrende. Uten digitalisering 
vil det bli mer og mer krevende for Oslo universitetssykehus HF å ivareta sin nasjonale 
og regionale rolle i å vurdere prøver fra andre regioner og øvrige foretak i Helse Sør-Øst. 
Økende spesialisering gjør det stadig viktigere å ha tilgang til spesialistkompetanse og å 
dele kunnskap internt i regionen. Dette er vanskelig uten digitalisering. Spesielt mindre 
avdelinger blir sårbare uten gode samhandlingsløsninger.  
 
De tre viktigste grunnene til å digitalisere kan oppsummeres som følger 

• Å bidra til å redusere økende underkapasitet på patologidiagnostikk i Helse Sør-
Øst 

• Å unngå at pasienter i Helse Sør-Øst får et dårligere diagnostisk tilbud enn i de 
øvrige regionene. 

• Digitalisering er nødvendig for å kunne ta i bruk moderne IKT-løsninger inkl. 
kunstig intelligens 

 
Basert på dette vurderes overgang til digital patologi å være viktig for å ivareta ansvaret 
regionen har for å få en patologitjeneste som holder tritt med utviklingen. Saken legges 
frem for styret i Helse Sør-Øst RHF fordi det er en strategisk viktig beslutning, og fordi 
samlet omfang av avtaleinngåelse og nødvendige lokale investeringer er på over 100 
millioner kroner. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret viser til at prosjektet er viktig for den fremtidige kapasiteten på patologifeltet og 
fremhever at gevinstpotensialet er stort.  
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale om kjøp av løsning for 
digital patologi og godkjenner gjennomføring av prosjektet digital patologi med en 
kostnadsramme på 57 millioner kroner inkludert merverdiavgift (P85-estimat; 2022-
kroner). 
 
 
 

092-2022 Videreutvikling av eierstyringen i de felleseide helseforetakene 
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Oppsummering 
Denne saken omhandler videreutvikling av eierstyringen i de felleseide helseforetakene. 
Endringene som foreslås omfatter oppdatering av vedtekter, helseforetakenes 
formål/virksomhet, harmonisering av eierandeler, styresammensetning, faglig og 
operativ samordning mellom HF, RHF og felleseide helseforetak samt involvering av 
tillitsvalgte i oppfølging av de felleseide helseforetakene. 
 
Saken inneholder også forslag til hvordan RHF-styrene i større grad kan involveres i de 
felleseide helseforetakene.  
 
 
Kommentarer i møtet 
Styret er tilfreds med forslaget til hvordan RHF-styrene blir involvert i oppfølgingen av 
de felleseide helseforetakene. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Endring i eierbrøk for Pasientreiser HF, HDO HF og Luftambulansetjenesten HF 

godkjennes. 
 

2. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre transaksjonene knyttet til 
endring av eierbrøk i tråd med revisors anbefaling.  
 

3. Reviderte vedtekter for Pasientreiser HF, Luftambulansetjenesten HF, 
Sykehusinnkjøp HF, Sykehusbygg HF og Helsetjenestens driftsorganisasjon for 
nødnett HF godkjennes. 
 

4. I henhold til helseforetakslovens § 12 skal de reviderte vedtektene behandles i 
foretaksmøter med de felleseide helseforetakene.  
 

5. Årlige oppdragsdokument for felleseide helseforetak legges frem for RHF-styrene. 
 

6. Styret i Helse Sør-Øst RHF tar redegjørelsen om videreutvikling av eierstyringen av 
de felleseide helseforetakene til orientering.  

 
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Lasse Sølvberg, Kirsten Brubakk og Irene 
Kronkvist: 
Det siste ti-året har en rekke oppgaver blitt flyttet ut av helseforetakene og regionale 
helseforetak til egne helseforetak. Dette gjelder de felleseide selskapene 
Luftambulansetjenesten HF, Sykehusinnkjøp HF, Sykehusbygg HF, Pasientreiser HF og 
Helsetjenestens driftsorganisasjon HF. Manglende medvirkning og medbestemmelse i de 
felleseide helseforetakene har vært gjenstand for diskusjon mellom partene i de regionale 
helseforetakene i en årrekke. Høy grad av medvirkning og medbestemmelse på 
virksomhetsnivå anses å være et fremtredende element i den nordiske modellen. I disse 
foretakene treffes det avgjørelser som kan være av stor betydning for arbeidsvilkår og 
arbeidsmiljø i sykehusene. Endringene innebærer at det etableres et skille mellom 
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virksomheten hvor arbeidstakerne er ansatt (og har rettigheter), og virksomheten hvor 
avgjørelsene fattes. Disse endringene har bidratt til svekket medbestemmelse og 
involvering i sektoren. Vår primære innstilling er at vi ønsker en observasjonsplass i 
styrene i de felleseide selskapene. Representantene viser utover dette til 
drøftingsprotokollen. 
 
 

093-2022 Målbilde og strategisk utvikling for felleseide helseforetak 

 
Oppsummering 
Denne saken fremmes likelydende for styrene i de regionale helseforetakene og 
omhandler langsiktig målbilder og strategisk utvikling av de regionale helseforetakenes 
felleseide helseforetak. Det foreslås at målbildene inngår som en del av de regionale 
helseforetakenes utviklingsplaner. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF slutter seg til målbildene for de felleseide helseforetakene.  
 
 
 

094-2022 Revidert oppdragsdokumentet 2022 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-
Øst RHF 23. juni 2022 

 
Oppsummering 
Helse Sør-Øst RHF mottok 24. juni 2022 Oppdragsdokument 2022 - tilleggsdokument 
etter Stortingets behandling av Prop. 115 S (2021-2022) fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. I tilleggsdokumentet vises det til oppdragsdokument 2022 til de 
regionale helseforetakene av 10. januar 2022 samt til protokoll fra foretaksmøte i Helse 
Sør-Øst RHF 23. juni 2022 med nye krav og rammer.  
 
Denne saken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å gjøre styret kjent med nye 
oppdrag fra eier og hvordan administrerende direktør følger opp disse. 
 
 
Styrets enstemmige 

V E D T A K 
 
1. Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets Oppdragsdokument 2022 - 

tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 115 S (2021-2022) og protokoll 
fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 23. juni 2022 til etterretning. 
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2. Styringsbudskapene følges opp av Helse Sør-Øst RHF, herunder gjennom 
tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2022 til helseforetakene og de private 
ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst. 

 
 
 

095-2022 Trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten 

 
Oppsummering 
Det er viktig å erkjenne at det eksisterer aktører med både evne, og potensielt også vilje, 
til å påføre betydelig skade i spesialisthelsetjenestens IKT-systemer. En vurdering av 
trusselbildet er en sentral del av grunnlaget for å kunne gjøre gode risikovurderinger og 
dermed kunne iverksette nødvendige tiltak for å håndtere risikoen.  
 
I foretaksmøter 10. januar 2022 ble de regionale helseforetakene bedt om å «utarbeide 
en årlig rapport i samarbeid med Norsk helsenett SF om trusler, trender, sårbarheter og 
relevante tiltak som spesialisthelsetjenesten kan benytte i sitt arbeid med risiko- og 
sårbarhetsvurderinger innen 1. juni hvert år. Erfaringer fra penetrasjonstesting og port-
skanningstester vil være relevant». 
 
For inneværende år er fristen utsatt til 1. september 2022. 
 
Sykehuspartner HF har i samarbeid med de øvrige regionale IKT-foretakene og Norsk 
helsenett SF utarbeidet en trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten. Rapporten 
inkluderer også trender, sårbarheter og relevante tiltak. I tillegg til de nasjonale 
trusselvurderingene er en rekke åpne og lukkede kilder benyttet i rapporten. Erfaring 
fra sektoren, inkludert penetrasjonstester og portskanningstester, har vært relevant for 
å beskrive sårbarheter i spesialisthelsetjenesten. 
 
Kommentarer i møtet: 
Styret takker for en god redegjørelse av et komplisert område.  
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar sak om trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten til orientering. 
 
 
 

096-2022 Vestre Viken HF – Avhending av Blakstad sykehus 

 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
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Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven § 26a 
 
Styrets vedtak fremgår i B-protokoll. 
 
 
 

097-2022 Kommunikasjonsløsning i akuttmedisinsk kjede (KAK2) – 
godkjenning av økt prosjektramme 

 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven § 26a 
 
Styrets vedtak fremgår i B-protokoll. 
 
 
 

098-2022 Årsplan styresaker 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Årsplan styresaker i 2022 tas til orientering. 
 
 
 

099-2022 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

 
Styrets enstemmige 
 

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

1. Styreleder orienterer 
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 16. og 17. juni 2022 
3. Brev fra Olaf Dobloug 30.07.22, 13.08.22 og 22.08.22 
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4. Brev fra ordførerne i Kongsvingerregionen 
5. Brev fra Nannestad kommune 
6. Drøfteprotokoll RHF-KTV datert 25. august 2022 
7. Brev fra ordfører i Elverum kommune 24.08.2022 – Framtidig sykehustilbud i 

Innlandet 
8. Brev fra ordfører i Elverum kommune 24.08.2022 – Myter og fakta i 

sykehusdebatten 
 
 
 
Møtet hevet kl. 16:00  
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Hamar, 25. august 2022 
 
 

   

Svein I. Gjedrem  Nina Tangnæs Grønvold 
styreleder  nestleder 
 
 
 
 

  

Kirsten Brubakk  Christian Grimsgaard 
 
 
 
 

  

Bushra Ishaq  Einar Lunde 
 
 
 
 

  

Harald Vaagaasar Nikolaisen  Peder Kristian Olsen 
 
 
 
 

  

Lasse Sølvberg  Kristin Vinje 
 
 
 
 

  

  Hilde Jacobsen 
styresekretær 
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