
 

Innkalling til møte 

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 
 
Møtetid Torsdag 26. september 2019, kl. 14:15-18:00 

Møtested Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, møterom CA-E1-028 
 
Følgende saker foreligger til behandling: 
 
Saksnr Sak Type Vedl 

67/19 Godkjenning av innkalling og saksliste  G  
68/19 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 20. juni 2019 G  
69/19 Temasak: Forskning og innovasjon i SiV T 1 
70/19 Rapportering Tønsbergprosjektet O 1 
71/19 Rapportering august 2019 V  
72/19 Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2020 V 1 
73/19 Brukerutvalgets leders orientering O  
74/19 Administrerende direktørs orientering O  
75/19 Status for eksterne tilsyn og revisjoner O 1 
76/19 Status for oppfølging av styrevedtak O 1 
77/19 Styrets årsplan 2019 - oppdatering O 1 
78/19 Styrets møteplan for 2020 – mindre justering V  
79/19 Referatsaker O 3 
80/19 Eventuelt    

 
Det vises særskilt til at det i etterkant av styremøtet kl 18:00 arrangeres Åpen 
forskningskveld ved SiV Tønsberg. Se også vedlegg til sak 69/19. 
 
 
Eventuelle forfall meldes til per.jorgen.olafsen@siv.no eller 93266094. Varamedlem 
møter kun etter særskilt innkalling. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Per Christian Voss 
styreleder 
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Saksframlegg til  
Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 
 

Møtedato: 26.09.2019   

 Saksnr: 69/19 
 

 Sakstype: Temasak 
 

 
Saksbehandler: Jørn E. Jacobsen 
 
 
Forskning og innovasjon i SiV 
 
 
Vedlegg: Flyer om «Åpen forskningskveld» 
 
Hensikten med saken: 
Styret ved SiV HF får et innblikk i forskningsaktiviteten ved SiV HF. 
 
Dagens forskningstema er fra Klinikk Medisin, v/forsker Samira Lekhal. Hun er forsker 
ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg. Hovedfokus er «Over-
vekt hos barn og unge». 
 
I møtet deles «Årsrapport 2018 - Forskningsaktivitet og ressursbruk» ut. 
 
Det arrangeres «Åpen forskningskveld» ved SiV HF samme kveld som styremøtet. (se 
vedlegg) 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 

Tønsberg, 19.09.2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 
Dagens forskningstema er fra Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF. 
Hovedfokus er «Overvekt hos barn og unge». 
 
Forsker Samira Lekhal gir et innblikk i forskning knyttet «Overvekt hos barn og unge». I 
presentasjonen tas samfunnsperspektivet inn, og det blir lagt vekt på formidling av 
forskning.  
 
Årsrapport 2018 
Resultater: Sykehuset i Vestfold beholder sin posisjon som et av sykehusene med høyest 
forskningsaktivitet utenom universitetssykehusene. Dette er en posisjon som er en 
kombinasjon av sterk forskningsinnsats i SiV HF, men med et sterkt innslag av 
publikasjoner fra Nasjonal kompetansesenter for aldring og helse. 
  
Det arbeides nå etter ny «Strategi for forskning og innovasjon i SiV HF» 2019 – 2023 
vedtatt av styret høsten 2018. 
 
«Åpen forskningskveld» arrangeres for første gang i SiV HF. Ideen kom fra styret. 
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Kl. 18.00 - 19.00 
I tillegg til spennende foredrag vil det 
være mulig å møte forskere på stands 
hvor du kan lære mer om forskning på:

Hva er best – å gå raskt eller sakte   
ned i vekt? 

Hvordan kan man påvirke folk til å  
gjøre sunnere valg? 

Antibiotikaresistens

Hva er egentlig riktig medisin etter  
hjerteinfarkt? 

Måling av muskelaktivitet

Her blir det blant annet mulighet for å  
se hvordan man måler muskelaktivitet  
og resistensbestemmer bakterier!

Foredrag kl. 19.00 - 21.00
 
Kari Peersen
Trening etter hjertesykdom

Erik S. Haug
Prostatakreft - Hva er konsekvensen av å teste PSA?

Aage Indahl
Dårlig rygg - finnes det? Hva sier forskningen

Dagfinn Skaare
Kartlegging av bakterienes arvestoff 
- hvordan gjør vi det og hvorfor er det viktig?

Jens Egeland
Blir man smartere av å trene - er det en   
sammenheng mellom kognisjon og kondisjon?

Jøran Hjelmesæth
Hvorfor er det så vanskelig å holde vekten?

Velkommen til

Åpen forskningskveld

26. September kl. 18.00 – 21.00, 
Sykehuset i Vestfold
Halfdan Wilhelmsens allé 17,
Tønsberg

Vil du vite mer om hva det forskes 
på ved Sykehuset i Vestfold? 
Vi inviterer innbyggerne til 
spennende foredrag og stands 
med fokus på forskningen ved 
sykehuset.
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Saksframlegg til 
Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 
 

Møtedato: 26.09.2019   

 Saksnr: 70/19 
 

 Sakstype: Orientering 
 

 
Saksbehandler: Tom Einertsen  
 
 
Rapportering Tønsbergprosjektet 
 
 
Vedlegg: Månedsrapport no 27 (2019-06) 

Hensikten med saken: 
Hensikten med saken er å gi styret en overordnet status for Tønsbergprosjektet. 
 
Forslag til vedtak:    
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 

Tønsberg, 19.09.2019 
 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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1 Sammendrag      
 

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
Det er løpende fokus på det som til enhver tid defineres som de største risikoer. Ingen spesielle 
hendelser er rapportert denne perioden. 
 
Skanska jobber aktivt for å sikre at kun seriøse leverandører jobber på prosjektet. 
 
Fremdrift 
Det rapporteres i henhold hovedfremdriftsplan revisjon 7.  
 
Utbedring av noen feil og mangler etter overlevering av psykiatribygget i mai utføres i henhold til 
egen plan. 
 
Somatikk bygg E er på plan i henhold til gjeldende fremdriftsplan. Somatikk bygg J ligger nå 14 
uker etter planen i henhold til hovedplan revisjon 07. Forsinkelsen regnes imidlertid i forhold til en 
fire måneders forsert fremdriftsplan og påvirker således ikke planlagt ferdigdato. Plan for oppstart 
av betongarbeider blir nå forskjøvet fra mai til august som betyr at mye av forseringen på fire 
måneder er brukt opp. 
 
Økonomi 
Prosjektet har ferdigstilt budsjettrevisjon 4.0 med basis i påløpte kostnader per mai, og det 
rapporteres mot dette budsjettet. Neste budsjettrevisjon 4.5 planlegges per november 2019 i 
henhold til prosjektets halvårlige budsjettsyklus.  
 
Som nevnt i tidligere månedsrapport, er det gjort en endring i IPD-gruppens beregningsmetode for 
prisjustering (totalindeksmetoden ref. NS3405) slik at denne er i henhold til kontrakten. 
Byggherrens beregningsmetode beholdes som tidligere.  
 
Prosjektet har nå etablert en helhetlig beregningsmodell for hele prosjektbudsjettet som alle 
partene står bak. Det nye verktøyet muliggjør enklere prognoser for fremtidige prisjusteringer og 
faktisk sluttkostnad for prosjektet. Dette vil være et viktig hjelpeverktøy for å følge IPD-gruppens 
ICL som kan påvirkes vesentlig av utviklingen i indeksene fra SSB og RIF (Rådgivende Ingeniørers 
Forening). Vi kan nå følge og oppdatere prognoser for fremtidige inntekter og kostnader knyttet til 
prisjustering, og TP-prosjektet presenterer derfor et budsjett 4.0 hvor total prosjektkostnad 
inkluderer fremtidig prognostisert kostnadsramme ved prosjektslutt (definert som desember 2021). 
IPD-gruppen benytter også kurver for mest sannsynlig, best- og worst case. Budsjettet til IPD 
baserer seg på en konservativ prisutvikling (minus 10 % i forhold til sannsynlig verdi). 
 
Tabellen under viser prosjektets gjeldende budsjett på overordnet nivå. Gjeldende prognose for 
kostnadsramme ved prosjektslutt er per mai 2019 MNOK 3003 og inkluderer forventet prisutvikling 
tom. desember 2021. 
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Tabell 1: Tønsberg-prosjektets gjeldende budsjett revisjon 4.0 (MNOK, inkl. MVA, påløpte kostnader tom. juni 2019, prisnivå desember 
2021 med indeksprognoser fra juni 2019) 

 
 
Inntjent kostnadsramme per mai 2019 basert på faktiske indekser er 2.950 MNOK. 
Indeksprognoser basert på 12 måneders rullerende gjennomsnitt av faktiske tall fra SSB, gir 
prognostisert kostnadsramme ved prosjektslutt og vil variere noe hver måned avhengig av avvik 
mellom prognose og faktiske indekser. Prosjektets løpende budsjett skal til enhver tid være 
innenfor prognostisert kostnadsramme ved prosjektslutt. Løpende endringer av prognose vil 
regulere konto 6 TPs reserver opp eller ned avhengig av endringer i estimert prisutvikling. 
 
Figuren under viser utviklingen av kostnadsramme for prosjektet – både faktisk og prognose frem 
til prosjektslutt samt en skisse (grønn stiplet linje) over potensielt utfallsrom opp eller ned. 

 
Figur 1 – Utvikling av prosjektets kostnadsramme  

Budsjettposter Påløpt Gjenstående Sum
0.	PROSJEKTKOSTNAD 1	503																								 1	500																								 3	003																								
1	IPD	TOTAL 1	181																								 1	181																								 2	362																								
2	Equipment 24																													 133																											 157																											
3	Client 81																													 83																													 164																											
4	Spesielle	kostnader 3																																 -																												 3																																
5	Feasibility	study 214																											 1																																 215																											
6	TP	contingency -																												 101																											 101																											
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2 SHA, kvalitet, organisasjon 

Det er løpende fokus på det som til enhver tid defineres som de største risikoer. 
 
Skanska overvåker til enhver tid alle underentreprenører ved hjelp av HMSREG for å sikre at det 
kun benyttes seriøse leverandører. Dette er også et hjelpemiddel for å avdekke økonomiske 
uregelmessigheter og ivareta påseplikt og bestemmelser i Byggherreforskriften 
 
Mangler og reklamasjoner etter overlevering av psykiatribygget i mai, følges opp i henhold til avtalt 
prosedyre. Saker loggføres gjennom SIV systemet Lydia og følges opp i møter hver andre uke. 
Avvik fra funksjonelle krav eller kvalitet blir håndtert i henhold til prosjektets prosedyrer.  
 
Kvalitetsoppfølging av bygging somatikk pågår og punkter registreres i BIM360 forløpende.  
Utbedring av disse punkter ligger på totalt 67%. 
 
Teknisk koordinator Howard Jenkins hos Skanska gikk ut av prosjektet 30 juli. Chris Weller var i 
juni tilbake som ansvarlig for Commercial for IPD-gruppen etter ett år ute av prosjektet. Chris 
Weller tar over etter Graham Smith som pensjoneres fra 30 september. 

3 Fremdrift og milepeler                  

Det rapporteres i henhold hovedfremdriftsplan revisjon 7. Revisjon 8 vil foreligge i løpet av 
september. 
 
Psykiatribygget: Utbedring av noen feil og mangler utføres i henhold til egen plan. 
 
Somatikkbygget: Bygg E er på plan i henhold til gjeldende hovedfremdriftsplan revisjon 07. 
Prefabmontasje blir ferdig i uke 34, ytterveggselementer er startet opp og både røranlegg og 
ventilasjon er igangsatt. Det er levert 121 baderomskabiner. 
 
Bygg J ligger nå 14 uker etter planen i henhold til hovedplan revisjon 07. I tillegg til tidligere 
rapporterte forsinkelser pga. forurensende masser, avvik på dybder til fjell i forhold til grunndata og 
ukjent tunnel, har det oppstått ytterligere forsinkelser som skyldes mer forsiktig sprengning og 
asbestsanering i K1. Forsinkelsen regnes imidlertid i forhold til en fire måneders forsert 
fremdriftsplan og påvirker således ikke planlagt ferdigdato. Plan for oppstart av betongarbeider blir 
nå forskjøvet fra mai til august som betyr at mye av forseringen på fire måneder er brukt opp. 
 
For å øke produksjonseffektiviteten for betong og prefab monteres to tårnkraner for J-bygget.  
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4 Kostnader 

Under vises den overordnede oppbyggingen av IPD-gruppens budsjettrevisjon 4.0 etter oppdatert 
modell. Den nye budsjettmodellen vil oppdateres månedlig og således forenkle fremtidige budsjett-
revisjoner. 

Modellen består av: 

• Opprinnelig kontrakt 

• Inntektsside (godkjente endringer og prisjustering) 

• Kostnadsside (prisjustering, kontraktsavvik, justeringer og uavklarte endringer) 

I tillegg viser modellen: 

• Endringer siden forrige budsjettrevisjon 

• Faktiske kostnader per mai 2019 og gjenstående 

Tabell 2 - IPD Total Budsjettrevisjon 4.0 per mai 2019 

 

Tabell 3 – IPD-report per Juni 2019 

 

TØNSBERGPROSJEKTET
Budget	revision	4.0:	IPD	Total,	KNOK	excl.	VAT Date.:	27.08.19 Distribution,	KNOK	excl.	VAT

1.	IPD	Total 1	709	034														 1	889	976													 -																			 1	889	976																 1	788	093														 1	818	369																		 71	607																							 877	116																												 1	012	861																		 1	889	976																				

01	ICL 122	199																	 125	798																 (105	280)										 20	518																					 (8	078)																				 44	060																							 (23	542)																					 31	800																														 (39	878)																						 (8	078)																										

02	TARGET	COST 1	586	836														 1	764	178													 105	280											 1	869	458																 1	796	171														 1	774	309																		 95	150																							 845	316																												 1	052	739																		 1	898	054																				

020	Rigg	og	drift 228	650																	 232	205																 28	786													 260	990																			 251	070																	 244	558																					 16	433																							 109	583																												 133	961																					 243	544																							

021	Somatikk 750	020																	 758	314																 103	483											 861	797																			 804	312																	 808	648																					 53	149																							 125	397																												 672	788																					 798	185																							

022	Psykiatri 289	856																	 295	920																 41	697													 337	617																			 337	329																	 333	136																					 4	480																									 324	505																												 7	688																									 332	193																							

023	SITE 88	262																			 95	161																		 29	522													 124	683																			 120	357																	 128	030																					 (3	347)																							 48	610																														 68	751																							 117	361																							

024	CURA 187	906																	 206	770																 47	426													 254	197																			 252	930																	 234	554																					 19	643																							 194	504																												 48	428																							 242	932																							

025	Indexation -																									 133	666																 (133	666)										 -																										 -																									 25	382																							 (25	382)																					 42	717																														 90	949																							 133	666																							

026	Contingency 42	142																			 42	142																		 (11	968)												 30	174																					 30	174																			 -																												 30	174																							 -																																		 	 30	174																							 30	174																									

COST:	SumBudget	Items
Budget	original	

-	Rev.	01
INCOME:	SUM

Remaining	
[Excl.	forecasted	
Indexation	cost]

Sum	
[Incl.	Forecasted	

indexation	
income]

Budget	rev.	4.0 Budget	rev.	3.5
Movement
Bud.rev	
3.5	to	4.0

Actual	to	date
Budget	rev.	4.0,	
current	price	

level

TØNSBERGPROSJEKTET	-	IPD	Report	June	2019
Budget	revision	4.0:	IPD	Total,	KNOK	excl.	VAT

1.	IPD	Total 1	885	601																			 1	885	601									 1	885	601									 1	885	601									 1	885	601									

01	ICL 14	909																								 97	099														 47	731														 37	190-														 33	039														

02	TARGET	COST 1	870	691																			 1	788	502									 1	837	870									 1	922	791									 1	852	561									

020	Rigg	og	drift 262	221																						 249	110												 262	221												 275	333												 262	221												

021	Somatikk 863	724																						 817	573												 841	092												 890	112												 851	630												

022	Psykiatri 339	012																						 339	012												 339	012												 339	012												 339	012												

023	SITE 124	531																						 122	041												 123	286												 130	758												 125	859												

024	CURA 254	984																						 252	434												 254	984												 261	358												 256	564												

025	Indexation -																													 	 17	887-														 8	943-																 0																							 8	943-																

026	Contingency 26	219																								 26	219														 26	219														 26	219														 26	219														

Prognosis Optimistic Most	likely Pessimistic ExpectedBudget	Items
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Nedenfor følger punktvis status (alle tall eks. MVA): 

• ICL: 20,5 MNOK i budsjettet og redusert til 14,9 MNOK per IPD-report June og er et 
resultat av akkumulerte tillegg og fratrekk listet ovenfor. Reduksjonen fra budsjettet til juni 
skyldes i hovedsak nedgang i SSB-indekser i juni som forventes å økes etter sommeren. 
Usikkerhetsvurdering av ICL viser allikevel en mest sannsynlig verdi som er ca. 2-2,5 
ganger høyere enn gjeldende prognose. Som forutsetter vesentlige besparelser for 
tekniske underentreprenører og mer realistisk prisjustering enn budsjettert. 

• Contingency: 30,1 MNOK og redusert til 26,2 MNOK per IPD-report June grunnet nye 
uavklarte eller bestridde endringer. 

• Prisjustering:  

o Fremtidig prisjustering bidrar til en styrking av ICL med ca. 29 MNOK i budsjettet og 
redusert til 22,8 MNOK per IPD-report June.  

o Inntektssiden er estimert ved bruk av indeksprognoser og man har i tillegg lagt seg 
på et konservativt nivå (-10% sammenliknet med mest sannsynlig verdi) for å ha en 
viss buffer i tilfelle større indeksendringer 

o Det eksisterer en potensielt betydelig oppside for ICL hvis estimater for 
prisjusteringskostnadene kan reduseres i tiden fremover. 

5 Endringer 

Nedenfor følger samlet oversikt over endringer siden oppstart per importdato for underlaget [27. 
august 2019]. 
 

 
 

Samlede endringer godkjente og forutsatte godkjente endringer juni og juli utgjør 2,9 MNOK: 
 
Følgende endringer ble godkjent i juni og juli: 

 
 

CHANGE	STATUS	TOTAL
From	February	2017	-	To	Cut-off	Current	reporting	period	[Import-date]
MNOK	incl.	OH,	VAT	and	ICL

Funding Account Approved Working	assumption	
approved

Contested Unresolved Sum

TP-Contingency 61	Prosjektets	reserve 30,3																 -1,2																																		 2,0																																			 4,6																			 																		35,7	
TP-Equipment 211	Utstyrsrådgivning 2,0																			 0,2																																			 -																																			 0,4																			 																					2,6	
SiV	Change	Order 62	Prosjekteiers	reserve 22,9																 1,5																																			 0,6																																			 2,4																			 																		27,3	
SiV-IKT 62	Prosjekteiers	reserve 5,0																			 1,8																																			 0,1																																			 1,1																			 																					7,9	
Not	decided -																		 -																																			 -																																			 0,5																			 																					0,5	
Sum 																60,1	 																																			2,3	 																																			2,6	 																			9,0	 																		74,0	
SiV	Special	Order SIV 1,2																			 0,8																																			 -																																			 7,3																			 																					9,3	
Sum 																61,3	 																																			3,1	 																																			2,6	 																16,3	 																		83,3	

DCR	nr. DCR	Title Decision Decision	date Total	Cost	(incl.	VAT) Funding
DCR-173 Løfteører	i	hulldekkelementer	montert	i	fabrikk	 Approved 04.06.2019 268	250,00kr																						 TP-Contingency
DCR-198 Ukjent	konstruksjone,	rør	og	kabler	i	bakken	Somatikk	E-bygget Approved 02.07.2019 1	256	172,00kr																		 TP-Contingency
DCR-200 Removal	of	Oil	Pipes	at	Technical	Culvert Approved 02.07.2019 291	574,00kr																						 TP-Contingency
DCR-203 Contaminated	masses	Building	J Approved 02.07.2019 329	386,00kr																						 TP-Contingency
DCR-227 Rørspunt	at	deep	escavation	at	building	J Approved 21.07.2019 201	797,00kr																						 TP-Contingency
DCR-232 Shelving	to	3	no.	Medicine	Rooms	in	F2	Building. Approved 04.06.2019 187	482,00kr																						 SiV	Change	Order
DCR-238 Frosting	to	Departmental	Doors	in	Building	F2. Approved 21.07.2019 8	661,00kr																										 SiV	Change	Order



TØNSBERGPROSJEKTET  
Månedsrapport No. 27 (2019-06) 

Unntatt off. Offl §23 

Rev. 00   Status  UFI 
 
  Side 8 av 10 

  

        
  

6 Brukerutstyr  

Fremdrift og milepæler 
• Somatikk:  

o Oppstart prosess møbler og valg av disse sammen med interiørarkitekt.  
o Full fokus på anskaffelser med utarbeidelse av anbudsgrunnlag, annonsering og 

evaluering.  
o Oppfølging av prosjekteringsinfo mot bygg. 

Kostnader 
o Da begrensede endringer i juni 2019 sammenliknet med forrige periode, oppdateres 

kostnadsprognoser først for neste rapportering.  
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7 Kostnadsreserver 

Tabellene under viser prosjektets gjenstående kostnadsreserver per gjeldende periode, samt 
disponering av byggherres kapittel 6 reserver. Endringer kategorisert som SiV Change Orders er 
ikke hensyntatt i Tabell 5. 
 
Tabell 4 - Prosjektets gjenstående kostnadsreserver per gjeldende periode, inkl. MVA 

 
 

Tabell 5 - Disponering av prosjektets reserver per gjeldende periode, inkl. MVA 

 
Note: Status for byggutstyr som er referert til i IPD rapporten er ikke oppdatert. 
  

Gjenstående	kostnadsreserver,	MNOK
1	IPD	TOTAL	-	ICL 26																													
1	IPD	TOTAL	-	Contingency 38																													
Sum	IPD-gruppen 63																													
2	Equipment 13																													
3	Client 5																																
6	TP	contingency 101																											
Sum	Byggherre 120																											
Sum	Tønsbergprosjektet 183																											

6	TP	Contingency,	MNOK 101,0												
-	Sluttoppgjør	prosjektkontor -																
-	Buffer	prognoseavvik	prisjustering	og	overskridelser	IPD -30,0													
-	Fremtidige	rivekostnader -20,0													
-	Grunnarbeider -25,0													
-	Uavklarte	grensesnitt -5,0															
-	IKT-systemer,	Nedetid	byggherreleverte	 -0,5															
-	Byggutstyr	-	RS	kontrakt	33,6	MNOK -7,5															
-	Nyutviklet	FDV-system,	uforutsette	problemer -3,2															
-	Uavklarte	endringer	TP	Contingency	ti l 	dato -4,6															
Sum	øremerkede	reserver 													-95,8	

-Uidentifiserte	hendelser -5,2															
Sum	gjensående	reserver 																			-			
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8 Usikkerhet og risikoforhold 

Risk – 10 på topp  
Pos Beskrivelse Konsekvens 
1 Hindre alvorlige ulykker (personell og materiell). Arbeid på 

somatikken er i en kritisk fase med grunnarbeider, 
bærestruktur og hulldekke 

Omdømme og 
økonomiske 
konsekvenser  

2 Grunnforhold: Endringer i forhold til bergmodell og funn i 
grunnen for J-tomta vil føre til tilleggskostnader; dette vil ha 
konsekvenser for prosjektering, bygging  og 
gjennomføringsplan.  

Dette vil ha 
økonomiske 
konsekvenser for 
SiV, men tidlig 
riving av U-blokka 
vil begrense 
konsekvensene. 

3 Grunnarbeider har innvirkning på driften av sykehuset  Kan føre til 
forsinkelser, men 
etablerte rutiner 
med SiV vil 
redusere risikoen 

4 Uavklarte grensesnitt Tid og kostnader 

5 Miljøgifter og rasjonell drift ved rivning av bygg  Økte kostnader 
6 Etablere en god og robust gjennomføringsplan for 

somatikken   
Kan forsinke 
ferdigstillelse 

7 Oppfølging av budsjett for byggutstyr. SiV betaler kun for 
tilført verdi. Det er månedlig oppfølging av kostnadene. 

Økte kostnader 
 

8 Man evner ikke å opprettholde en tilfredsstillende 
fortjeneste for IPD-gruppen 

Byggherre overtar 
kostnadene for 
gjennomføring av 
prosjektet 

9 Bruk av nytt FDV system Økte kostnader 
10 Byggherrekontrollerte IT systemer, blant annet systemer 

som ikke er ferdig utviklet. 
Økte kostnader 

 

9 Vedlegg (IPD Monthly Report No. 27, juni 2019) 
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Saksframlegg til 
Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 
 

Møtedato: 26.09.2019   

 Saksnr: 71/19 
 

 Sakstype: Vedtak 
 

 
Saksbehandler: Roger Gjennestad 
 
 

Rapportering august 2019 
 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Hensikten med saken: 
Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål.  HOD/HSØ har i SiVs 
OBD 2019 prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for 
rapporteringen i styremøtene.  Saken følger også opp punkt 2 i vedtaket i styresak 
56/2019: Styret gis rapportering om utviklingen for korridorpasienter høsten 2019 som 
del av den faste månedsrapporteringen. 
 
Forslag til vedtak: 
1. Styret tar rapporteringen for august til etterretning. 
2. Styret forventer betydelig forbedring av den somatiske aktiviteten, og ber adm. di-

rektør komme tilbake til styret i forbindelse med behandling av budsjett 2020 med 
vurderinger av om sviktende aktivitet må medføre styrepålegg om reduksjon av års-
verk.  

3. Styret ber administrerende direktør legge fram en plan på styremøtet i desember for 
håndtering av vedvarende høyt belegg. Styret forutsetter at planen legger til grunn at 
korridorpasienter ikke skal forekomme i Sykehuset, og at det legges organisatoriske 
føringer og stilles klare lederkrav for å unngå korridorpasienter. 

 
 
 
 

Tønsberg, 19.09.2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 
 
INNLEDNING 
Generelt har SiV en god utvikling så langt i år selv om det er enkelte områder som er ut-
fordrende: 

 Foretaket har ikke lykkes med målsetningen om en kraftig forbedring i andel kor-
ridorpasienter, til tross for at det følges opp på alle rapporteringspunkter internt, 
og at SiV-styret har hatt en egen sak med en tiltaksplan. Enkelte tiltak er nå i 
gang, mens andre vil bli iverksatt utover høsten.  Alle analyser konkluderer med 
at det skal være mulig for SiV å drifte sykehuset uten å ha korridorpasienter ut-
over de pasientene som enten selv ønsker å ligge på korridoren, eller de som pga 
pasientsikkerhet og kvalitet ligger der. 

 Somatisk aktivitet er lavere enn budsjettert.  Det har vært en klar bedring de to 
siste månedene, men fortsatt er det lavere aktivitet både innenfor elektiv virk-
somhet og øyeblikkelig hjelp.  Det følges opp løpende, men det er krevende da 
det er variasjon fra måned til måned på flere områder. 

 Avvisning av henvisinger innenfor PHV og TSB viser en økning – og det øker fort-
satt. Sammenligning med fjoråret er ikke mulig, da det var feil med registreringen 
i 2018.  Tallene for 2019 er korrekte.  Arbeidet med å få til en utvikling i tråd med 
eiers krav pågår for fullt, og nå vil dialogen med kommuner og fastleger utvides 
for å sikre korrekte henvisninger, og at de som avvises får et tilbud i kommunen. 

 
AKTIVITET 
SiVs aktivitetsbudsjettet for 2019 har to overordnede føringer. Det ene er å øke antall 
polikliniske konsultasjoner for å få ned ventetid for nyhenviste pasienter og for å redu-
sere etterslepet.  Den andre er at veksten skal være større innenfor VOP, BUP og TSB 
(hver for seg) enn somatikk. Det er en av tre målsetninger i prioriteringsregelen. De to 
andre dreier hhv om ventetid og ressursbruk (tertialvis måling). 
 
Aktiviteten innenfor PHV og TSB, både generelt og målt i antall konsultasjonene, er høy-
ere enn budsjettert.  Når somatikken sliter med å holde sitt aktivitetsbudsjett, betyr det 
at SiV leverer på prioriteringsregelen. Direktøren er godt fornøyd med det positiv bud-
sjettavviket innenfor PHV og TSB, da veksten i budsjettet sammenlignet med fjoråret var 
betydelig.  Årsestimatet er fortsatt i tråd med budsjettet, da det ikke forventes tilsva-
rende høy aktivitet resten av året. Årsakene til dette er delvis bruken av kapasitet til an-
net enn polikliniske konsultasjoner og delvis en konsekvens av pasientbehovet. 
 
Det negative budsjettavviket på somatisk aktivitet er bekymringsfullt også for økono-
mien, slik det framgår i slutten av denne saken. Etter en svak juni, har aktiviteten økt i 
juli og august.  Denne utviklingen ser ut til å holde seg så langt i september.  Det er fort-
satt risiko for at foretaket vil få variasjoner i denne aktiviteten utover i året. 
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VENTETID, ETTERSLEP OG FRISTBRUDD 
Ventetid for VOP, BUP og TSB inngår i målsetningen for prioriteringsregelen (den stiplede 
linjen i de tre aktuelle grafene nedenfor). SiV holder ventetiden under kravet, bortsett fra 
to måneder på BUP. Noe av årsaken til at BUP i enkelte måneder ligger høyt, er at SiV 
har bidratt i et prosjekt der noen ekstra pasienter skal ha en konsultasjon på BUP. Disse 
pasientene har blitt prioritert på en slik måte at de har ventet lenger enn vanlige pasien-
ter. Dette er nå rettet opp, slik at det forventes at ventetiden skal reduseres i tiden fram-
over.  Prosjektet avsluttes ved kommende årsskifte. 
 
SiV har satt inn utvidede kontroller, særlig ved månedsskiftene, for å sikre at registre-
ringene som sendes inn, er så korrekte som mulige. Enkelte av månedsresultatene på 
disse områdene med færre ventende pasienter, påvirkes relativt mye av feilregistre-
ringer. 
 
Den somatiske ventetiden har økt mer enn forventet i sommerperioden. Den medisinske 
prioriteringen gjør at pasienter som kan vente, blir ventende noe lenger enn det som er 
vanlig resten av året.  SiV hadde en lavere pasienttilstrømming i første halvdel juni (før 
ferieperioden) enn forventet, noe som ble etterfulgt av høyere pasienttilstrømming i fe-
rieperioden.  Igjen er det enkelte fagområder som forårsaker lang ventetid.  Hadde orto-
pedipasientene hatt en ventetid som gjennomsnittet ved SiV, ville ventetiden samlet for 
SiV vært ca. 7 dager kortere. 
 
Etterslepet viste en positiv utvikling i årets tre første måneder. Foretaket har ikke klart å 
følge opp denne utviklingen, og i juli var høyere etterslepet større enn på samme tids-
punkt i fjor. Dette adresseres til klinikksjefene og derfra ut i organisasjonen.  Den økende 
polikliniske aktiviteten borger for at etterslepet skal reduseres i tiden framover. 
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KORRIDORPASIENTER 
SiV har over lengre tid hatt høy andel korridorpasienter sammenlignet med en del andre 
foretak.  Forbedringsarbeidet har i denne perioden gått i faser hvor den første fasen var 
å få sikkerhet for at foretaket rapporterte på riktig måte. Deretter ble det identifisert og 
iverksatt tiltak som skulle redusere andelen.  Utfordringen har vist seg å være mer kre-
vende enn først antatt, og for tiden arbeides det ihht til vedtaket i styresak 56/2019 fra 
SiV-styremøte 20. juni 2019. 
 
I forbindelse med arbeidet med nevnte styresak og i tiden etter styremøte gikk andelene 
noe ned, men i juli og august økte andelen igjen.  Det viser linjediagrammet nedenfor 
der de heltrukne linjene er SiVs utvikling siste 2,5 år, og den stiplede linje er gjennom-
snittet for foretakene i HSØ for hele 2018.  Søylediagrammet nedenfor viser andelen per 
foretak i år.  Den blå for summen av juni og juli, og den rød for hittil i år per juli.  Akku-
mulert ligger SiV høyest sammen med Østfold og Vestre Viken. 
 

 
 
 
SiV har brukt mye ledelseskapasitet for å redusere andel korridorpasienter uten at fore-
taket ser en tydelig tendens til reduksjon.  Utviklingen så langt ligner mye fjoråret bort-
sett fra juni.  Som omtalt i styremøte 20. juni og som linjediagrammet over viser, var det 
en langt lavere andel i juni i år enn i de to foregående årene.  Det har helt klart sammen-
heng med at det en periode i juni var redusert pasienttilstrømming (se belegget nedenfor 
i uke 22-24). 
 
Grafene nedenfor viser utviklingen i gjennomsnittlig belegg til og med uke 35 i år. Her er 
det summert kun de sengepostene som i år har hatt korridorpasienter. Sykehusets be-
leggsprosent slik den er definert fra vår eier er lavere fordi den inkluderer Larvik, senge-
postene for barsel og barn, og Kysthospitalet.  SiVs akkumulert beleggsprosent per uke 
35 er 92,4% i hht. den norske definisjonen. 
 
Som nevnt over var det lavere belegg enn forventet i juni grunnet liten tilstrømming av 
pasienter. Det relativt lavere belegget i juli (uke 28-32) var forventet, da foretaket i fe-
rieperioden har reduksjon i antall elektive pasienter.  Grafen viser også utfordringene fo-
retaket har med variasjon i pasienttilstrømming.  Grafen viser gjennomsnittet for en uke. 
Det er også en utfordrende variasjon fra dag til dag. 
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Beleggsprosenten viser at det er sjelden belegget samlet for de aktuelle sengepostene 
ligger er over 100%.  Nedenfor er det en graf som viser ledige senger per dag.  Med «le-
dige senger» menes i denne sammenheng ledige senger på disse utvalgte somatiske 
sengeposter i Tønsberg. Den blå linja representerer netto ledige senger etter at dagenes 
korridorpasienter (den røde linja) er trukket fra.  Grafen viser at i løpet av disse tre må-
nedene var det åtte dager hvor det var flere pasienter enn det var senger samlet for 
disse sengepostene. 
 

 
 
Ut fra pasientsikkerhet og kvalitet vil det alltid være en vurdering om pasienten skal ligge 
på den posten pasientens tilstand tilsier, eller om det er forsvarlig å legge vedkommende 
på en annen post (satellittpasient).  Når pasienten er utskrivningsklar til et tilbud i kom-
munen, vil det vanligvis være forsvarlig at pasienten ligger på en annen post. Grafen ne-
denfor viser utviklingen i antall utskrivningsklare pasienter per måned.  Det framgår ikke 
der hvor mange av disse pasientene som ligger på den posten man egentlig tilhører, eller 

75,0 %

80,0 %

85,0 %

90,0 %

95,0 %

100,0 %

105,0 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Beleggsprosent for Medisin og Kirurgi i Tønsberg for 2019
Post 2A, 2B, 2C, 3AB, 3C, 5A, 5BC, 6C, 7C

‐10

0

10

20

30

40

50

60

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Tilgjengelige senger kl. 7:00 vs antall korridorpasienter
Perioden juni ‐ august

Ledige(+), manglende(‐) senger ekskl Larvik Korridorpasienter



 

Side 7 av 11 
 

om vedkommende er en satellittpasient. I juli utgjør det beregnet som et matematisk 
gjennomsnitt 12 pasienter per dag. 
 

 
 
 
Etter den relativt store forbedringen foretaket opplevde i juni, har resultatene for juli og 
august vært i tråd med de to siste årene slik den første grafen i dette avsnittet viste.  I 
styresak 56/2019 lå det en tiltaksplan på 15 punkter. De hadde litt ulike frister, og det er 
ikke forventet at de skulle gi stor effekt allerede nå.  Dog var det en forventning om en 
noe større forbedring gitt det belegget som har vært disse månedene, ref. grafen som vi-
ser tilgjengelige senger.  Nedenfor følger status på tiltakene så langt. Tiltakene hadde 4 
ulike frister og de er gruppert nedenfor etter frist. 
 
 
Tiltak fra styresak 56/2019 Status tiltak 

 
Frist: Løpende 
 
Forsterke arbeidet for redusert antall 
døgnopphold og redusert antall liggedøgn, 
samt økt kompetanse i Akuttsenteret 

Det er ikke mulig å måle effekten av dette 
tiltaket da det er fortløpende vurdering av 
pasienter om de skal behandles på dag el-
ler døgn.  Det er en fortløpende vurdering 
både av pasientforløp for ulike diagnoser 
og hvilken kompetanse foretaket skal ha i 
akuttmottaket.  Månedlig analyseres gjen-
nomsnittlig liggetid for aktuelle pasient-
grupper for å sikre at liggetiden er korrekt 
i forhold til pasientsikkerhet og kvalitet. 
 

Utvikle gode utskrivningsprosesser, ryd-
ding av postene og styring av tilstrekkelig 
faglig oppmerksomhet mot de som skal ut 

Det er behov for å standardisere gjel-
dende arbeidsrutiner og gjennom det sikre 
bedre etterlevelse på alle poster. Samtidig 
er det under utprøving nye retningslinjer 
som i større grad skal sikre utnyttelse av 
den eksisterende kapasiteten. 
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Tiltak fra styresak 56/2019 Status tiltak 

 
Frist: 20/6 
 
Sette ned arbeidsgruppe for ytterligere å 
øke andel dagkirurgi. 

Arbeidsgruppen har hatt første møte. Det 
er laget oversikt over alle potensielle dag-
kirurgiske inngrep. Klinikksjefen følger ar-
beidet videre fram til utarbeidelsen av en 
konkret plan innen 1. november 2019 og 
implementering av denne fortløpende fra 
1. januar 2020. 
 

Pasientforløp «Akutt abdomen» iverkset-
tes. Sikre rask utredning og avklaring av 
stor pasientgruppe; redusere både antall 
opphold og liggedager. 

Pasientforløpet er ferdig beskrevet. Imple-
mentering skjer 1. oktober 2019. Det kre-
ves opplæring av vaktlagene før imple-
mentering. Opplæring planlagt uke 38 og 
39. 
 

 
 
 
Frist: 1/7 
 
Enhver bruk av korridorplass kl. 07:00   
registreres som avvik. 

Det er i løpet av juli og august skrevet 57 
avvik.  Dette er færre enn antall korridor-
pasienter. Noe skyldes rutinene der det er 
enighet å skrive et avvik per dag per post 
selv om det er flere korridorpasienter, og 
noe skyldes at rutinen ennå ikke fungerer 
som den skal på alle poster.  Enkelte årsa-
ker i avviksmeldingene er, ref. at det er 
ledige senger samtidig som det er korri-
dorpasienter: 

 ikke ledig rom i forhold til kjønn 
 smitte på flersengsrom 
 urolig/utagerende pasienter som 

må ligge alene på flersengsrom 
 urolig pasienter som må ha tilsyn 

på korridor 
 pasienter ønsker personalkontakt 
 personalet ønsker ikke å vekke pa-

sienter på flersengsrom midt på 
natten for å trille inn ny pasient på 
ledig sengeplass 

 personalet ønsker ikke å flytte pa-
sient som er flyttekandidat for å gi 
plass til ny pasient og dermed 
vekke alle pasienter på rommet 
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Frist: 15/9 
 
10 av 15 tiltak hadde frist 15/9. 
 
Et av tiltakene med denne fristen ble 
framhevet i vedtaket: 
 
Utvikle og forbedre pasientkoordinator-
funksjonen 

Generelt vil disse tiltakene vil bli fulgt opp 
i rapporteringen for september.  Flere av 
tiltakene er krevende da enkelte fordrer 
endring av arbeidsrutiner i SiV, og andre 
fordrer tettere dialog med fastleger og 
kommuner. Det er tidkrevende å få effekt 
av denne typen endringer. Det arbeides 
med å tilpasse koordinatorfunksjonen (or-
ganisatorisk plassering, fullmakter) slik at 
bedre informasjon, forebyggende tiltak på 
tvers og raskere beslutninger kan bidra til 
bedre utnyttelse av de samlede ressur-
sene sengepostene har. 
 

 
 
KREFTPAKKEFORLØP 
Etter en noe krevende start på året, har SiV totalt i noen måneder hatt gode resultater 
på andel pasienter i kreftpakkeforløp innenfor normert tid. Søylene nedenfor til venstre 
viser resultatet per kvartal for forløp som i sin helhet foregår hos SiV. De gule søylene i 
diagrammet er 2019-tall der tredje kvartal ennå ikke er komplett. 
 
Diagrammet til høyre viser status per fagområde hittil i år per august målt i antall avslut-
tede forløp. I OBD for 2019 framgår det at SiV skal måles på hvert fagforløp, og ikke kun 
samlet for foretaket. Når den røde søylen er høyere enn den grønne, har fagområde en 
måloppnåelse høyere enn 70%.  Utfordringene er som det framgår, på foretakets to 
største forløp: bryst og tykk-/endetarm.  Disse har vært fulgt opp, men særlig bryst har 
fortsatt utfordringer og ligger fortsatt under 70% i måloppnåelse.  SiV har avtale med 
Vestre Viken om kjøp av legekapasitet på dette området.  Denne avtalen er nå godt inn-
arbeidet og er ikke hovedårsaken til de relativt dårlige resultatene.  Det er SiVs interne 
rutiner som må forbedres for at resultatene skal forbedres. 
 
Det vil i 2019 også bli rapportert på pakkeforløp innenfor PHV og TSB.  Definisjoner og 
praktisk tilnærming til måling av aktiviteter og forløp, er fortsatt under avklaring og ut-
vikling på nasjonalt nivå på disse områdene.  Rapportering i styret vil bli gjort så fort 
dette er avklart.  De foreløpige resultatene som har framkommet i testkjøringer viser at 
SiV ligger godt an. 
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SYKEFRAVÆR OG BEMANNING 
Det er en positiv utvikling i sykefraværet sammenlignet med fjoråret i juli isolert, noe 
som gjør at fraværet hittil i år nå er marginalt lavere enn i fjor. Imidlertid er nivået både 
i 2018 og hittil i 2019 høyere enn 2017 og målet er ytterligere reduksjon. Sykefraværet 
følges derfor fortsatt tett opp i de delene av organisasjonen som har utfordringer på om-
rådet. I tillegg er SiVs egen seksjon Helse og Arbeid gitt i oppdrag sammen med HR å 
etablere en pilot og rette konseptet iBedrift mot 11 seksjoner som har et særlig høyt fra-
vær. IBedrift er et arbeidsplasstiltak der spesialisthelsetjenesten er ute på arbeidsplasser 
og informerer ansatte om alminnelige helseplager som muskel- og skjelettplager og let-
tere psykiske helseplager. Hensikten er å formidle oppdatert forskningsbasert kunnskap 
om helseplager som de aller fleste opplever i løpet av livet, for dermed å gi økt grunnlag 
for håndtering og mestring. Ved å supplere dette med styrking av lederes kunnskap i fo-
rebyggende og oppfølgende sykefraværsarbeid, samt praktiske forhold som gjelder ved 
sykefraværsoppfølging, er målet å redusere sykefraværet i disse enheten. Arbeidet vil 
pågå høsten 2019. 
 
Den positive utvikling i årsverk i september må ses i sammenheng med at sommermåne-
dene har ligget marginalt over budsjett.  Mer bruk av egen bemanningsenhet og ansatte 
ferievikarer, gjør at lønnsutbetalingen kommer i tidligere måneder enn det som er langt 
til grunn for periodiseringen av budsjettet. 
 
 

 
 
 
 
BÆREKRAFTIG ØKONOMISK UTVIKLING 
Så langt i 2019 er det økonomiske resultatet i tråd med budsjettet.  Avviket i somatisk 
aktivitet er grunnen til de relativt store negative avvikene på inntektssiden.  De oppveies 
av bruk av bufferen som ligger i budsjettet. Bufferen framkommer som positivt avvik på 
lønn og andre driftskostnader.  Noe av det negative avviket på varekostnader skyldes 
overforbruk på «Fritt behandlingsvalg», særlig pasienter innenfor TSB-tilbudet i den ord-
ningen. 
 
Fortsatt estimerer foretaket at resultatet vil bli som budsjettert på 105 mill kr.  Det er ri-
siko knyttet til den vurderingen, men den er marginalt mindre grunnet den noe høyere 
somatiske aktiviteten i juli og august. 
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Regnskap august 2019 Hittil Faktisk Hittil Budsjett Avvik
 Basistilskudd         -2 084 244         -2 084 244              - 
 ISF inntekter, egen region           -826 037           -846 179      -20 142 
 ISF inntekter, gjester             -49 630             -49 946           -316 
 Polikliniske inntekter           -314 007           -328 084      -14 077 
 Øremerkede tilskudd             -13 892             -12 360         1 532 
 Andre inntekter           -130 371           -121 906         8 465 
 DRIFTSINNTEKTER       -3 418 181       -3 442 719     -24 538 

 LØNNSKOSTNADER         2 143 259         2 146 043        2 784 

 Varekostnad             688 940             685 617        -3 323 
 Andre driftskostnader             410 029             433 950       23 921 

 DRIFTSKOSTNADER         3 242 228         3 265 610      23 382 

 Finans               -7 014               -5 029         1 985 
 Avskrivninger             109 942             109 437           -505 

 RESULTAT            -73 025            -72 701           324 
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Saksframlegg til 
Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 
 

Møtedato: 26.09.2019   

 Saksnr: 72/19 
 

 Sakstype: Vedtak 
 

 
Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 
 
 
Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2020 
 
 
Vedlegg: Brev 24.05.2019 fra Konsernrevisjonen 
 
Hensikten med saken: 
Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst har ved brev 24. mai 2019 bedt helseforetakene om 
styrebehandlede innspill til revisjonsplan for 2020. Administrerende direktør foreslår at 
innspillet til revisjonsplan for 2019 i hovedsak gjentas. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret anbefaler at konsernrevisjonens plan for 2020 vier stor oppmerksomhet til de am-
bisiøse prosjektene innen teknologi og bygg. Det bør undersøkes om mål kan nås og ge-
vinstpotensial kan hentes ut gjennom bedre organisering og styring av prosjektene. Spe-
sielt anbefales det at organiseringen av strategisk og operativ eierstyring blir vurdert av 
Konsernrevisjonen, med særlig oppmerksomhet på helhetlig ansvar for gevinstrealise-
ring. 
 
Det er viktig å gå grundig inn i hvilke felles kritiske suksessfaktorer som kjennetegner 
prosjekter som ikke klarer å levere på tid, kost og kvalitet, for eksempel store IKT-pro-
sjekter som MetaVision, radiologi, iMod-programmet og LVMS. Også innenfor sykehus-
bygging er det stadig endringer i utbyggingsplaner og premisser, prioriteringer, rekkeføl-
ger og gevinstrealiseringer.  
 
 
 

Tønsberg, 19.09.2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 
Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst har ved brev 24. mai 2019 bedt helseforetakene om 
styrebehandlede innspill til revisjonsplan for 2020. Fristen for å komme med innspill er 
satt til 1. oktober 2019, med påfølgende behandling i revisjonsutvalget 20. november og 
behandling i styret for Helse Sør-Øst 19. desember 2019. 
 
Som innspill til revisjonsplan 2019 vedtok styret for Sykehuset i Vestfold 22. oktober 
2018, sak 72/18, at Konsernrevisjonen burde konsentrere sin aktivitet til oppfølging av 
hvordan Helse Sør-Øst sikrer gjennomføring og gevinstrealisering i tråd med vedtatte 
planer og ambisjoner. Innspillet var ellers begrunnet slik: 
 

Det er viktig å gå grundig inn i hvilke felles kritiske suksessfaktorer som kjenne-
tegner prosjekter som ikke klarer å levere på tid, kost og kvalitet, f.eks store IKT-
prosjekter som MetaVision, radiologi, iMod-programmet og LVMS. 
Også innenfor sykehusbygging er det stadig endringer i utbyggingsplaner og  
–premisser, prioriteringer, rekkefølger og gevinstrealiseringer.  
I årsplanen for konsernrevisjonen 2019, bør konsernrevisjonen vurdere om de 
ambisiøse prosjektene innen teknologi og bygg gjennom organisering og styring 
av prosjektene på bedre måter enn til nå, kan lykkes i å nå målene og hente ut 
gevinstpotensial. Spesielt anbefales det at organiseringen av strategisk og opera-
tiv eierstyring blir vurdert av konsernrevisjonen med særlig oppmerksomhet på 
helhetlig ansvar for gevinstrealisering. 

 
Konsernrevisjonsplan 2019 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst 13. desember 2018, 
sak 46/18. For 2019 ble det besluttet å prioritere områdene pasientbehandling, IKT og 
personvern, samt virksomhetsstyring. Hovedvekten skulle legges på området pasientbe-
handling. Gevinstrealisering ved IKT-prosjekter var blant temaområdene som ble utpekt 
til revisjon våren 2019. 
 
Vurdering: 
Innspillet fra Sykehuset i Vestfold til revisjonsplan 2019 gjenfinnes kun som temaet «ge-
vinstrealisering ved IKT-prosjekter». Siden innspillet hadde et bredere perspektiv, knyt-
tet til ambisiøse prosjekter innen både teknologi og bygg, og siden temaet neppe kan 
sies å ha mindre aktualitet i år enn i fjor, foreslås innspillet for 2019 gjentatt for 2020. 
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Saksframlegg til 
Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 
 

Møtedato: 26.09.2019   

 Saksnr: 73/19 
 

 Sakstype: Orientering 
 

 
 
Brukerutvalgets leders orientering 
 
 
Hensikten med saken: 
Brukerutvalgets leder gir i hvert møte en muntlig orientering om aktuelle saker og te-
maer, som styret bør være kjent med. 
 
Forslag til vedtak: 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
 
 

Tønsberg, 19.09.2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Saksframlegg til 
Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 
 

Møtedato: 26.09.2019   

 Saksnr: 74/19 
 

 Sakstype: Orientering 
 

 
 
 
Administrerende direktørs orientering 
 
 
 
Hensikten med saken: 
Administrerende direktør gir i hvert møte en muntlig orientering om aktuelle saker og te-
maer, som styret bør være kjent med. 
 
Forslag til vedtak: 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
 

Tønsberg, 19.09.2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Saksframlegg til 
Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 
 

Møtedato: 26.09.2019 
 

  

 Saksnr: 75/19 
 

 Sakstype: Orientering 
 

 
Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 
 
 
Status for eksterne tilsyn og revisjoner 
 
 
Trykte vedlegg: Status for eksterne tilsyn og revisjoner 
 
Hensikten med saken: 
Sykehuset i Vestfold HF følger til enhver tid opp en rekke eksterne tilsyn og revisjoner, 
både varslede, pågående og nylig avsluttede saker. Hensikten med statusoversikten er å 
holde styret løpende orientert om disse tilsynene og revisjonene, hva som eventuelt er 
notert som avvik, og når sakene forventes lukket. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner pr september 2019 til oriente-
ring. 
 
 
 
 

Tønsberg, 19.09.2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Sykehuset i Vestfold HF 

Oppfølging etter eksterne tilsyn og revisjoner 
 
Utførende 
organ Tema 

Revisjon 
utført Beskrivelse avvik Status Merknad 

DNV GL 
Revisjon av Ledelsessystemer for 
miljø (ISO14001) 07.-16.01.19 

1. Relevant regelverk mangler i samsvarsevalue-
ring, samt konklusjon mtp overholdelse av 
krav/samsvarsvurdering i LGG 
2. Int. mangler revisjonsprogram for 2018/2019 
3. Mangler knyttet til handlingsplan for HMS 
4. Kjemi: Sikkerhetsdatablad mangler 
5. LGG: Dok ved tiltak/ ikke-tiltak, ressursbehov 
ikke beskrevet Avsluttet 

Avvik nr 2 og 3 lukkes etter 
behandling i HAMU og DLG 

Riksrevisjonen 

Forvaltningsrevisjon om helseforeta-
kenes forebygging av angrep mot 
sine IKT-systemer 

23.01.- 
20.08.19 - Avsluttet 

Første revisjon er gjennomført 
i form av intervjuer og gjen-
nomgang av dokumentasjon. 
Teknisk revisjon gjennomført 
medio mai og en siste phis-
hing-test utført 20.08.2019. 
Rapport foreligger ikke. Resul-
tater for SiVHF vil inngå i sam-
let rapport for hele revisjonen 
nasjonalt, men Riksrevisjonen 
presenterte funnene av revisjo-
nen i SØHF, SiVHF og SP i et 
møte med Helse Sør-Øst 
23.08.2019. 

Statens legemidd-
elverk 

Tilsyn ved blodbanken, Sykehuset i 
Vestfold HF, Tønsberg, Sandefjord, 
Larvik 22.-23.05.19 

1. Tbg: Manglende sign på daglig vaskeliste 
2. Tbg: Opplæringsplan med feil datering 
3. Tbg: Høye verdier på enkelte miljøkontroller 
4. Tbg: Observert manglende avviksmeldinger 
5. Manglet leders signatur for mottak av service-
rapport 
6. Uforholdsmessig lang tid før lukking for en-
kelte avvik 
7. Tbg: Manglende dok på måling av blodtrykk 
for en blodgiver over 65 år 
8. Lrv: Blodgiverskjema i papirversjon oppbevart 
i ulåst skap. 

Fram-
driftsplan 
for luk-
king over-
sendt Le-
gemiddel-
tilsynet   
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Utførende 
organ Tema 

Revisjon 
utført Beskrivelse avvik Status Merknad 

Arbeidstilsynet Tilsyn i ambulansetjenesten 09.-17.01.19 

HLM/LRV/SFJ: 1) Plan for BHT-bistand, 2) Opp-
læring om vold og trusler, 3) Rutine for vask/ 
desinfeksjon av arbeidstøy 

Avvik 1 
klage av-
vist, avvik 
2 og 3 ble 
lukket 
02.07.19   

Octapharma Kvalitetsgranskning ved Blodbanken 24.-25.04.19 

1. BB Sfj Sikre rutine for implementering av na-
sjonale regelendringer 
2. BB Tbg Dokumentasjon av hendelser vedr kri-
tisk utstyr 
3. Visning av korrekt temperatur ved innfrysing 
av Dometic #MBF12 
4. Analyse av Total Protein skal skje minst årlig. Avsluttet Tiltaksplan under arbeid 

Konsernrevisjonen 

Revisjon av henvisninger fra pri-
mærhelsetjenesten ang pasienter i 
diagnosegruppen langvarig muskel- 
og bløtdelssmerter ?? - 

Revisjon 
varslet   

FM Agder 
Tilsyn med spesialisthelsetjenester 
til utlokaliserte pasienter Vår 2020 - 

Revisjon 
varslet 

Gjennomføres våren 2020; sa-
ken beror hos JAT inntil avkla-
ring fra FM Agder 
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Saksframlegg til 
Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 
 

Møtedato: 26.09.2019 
 

  

 Saksnr: 76/19 
 

 Sakstype: Orientering 
 

 
Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 
 
 
Status for oppfølging av styrevedtak 
 
 
Trykte vedlegg: Status for oppfølging av styrevedtak 
 
Hensikten med saken: 
Saken gir oversikt over administrerende direktørs oppfølging av de styrevedtak som for-
utsetter særskilte tiltak. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar statusoversikt for oppfølging av styrevedtak pr september 2019 til orientering. 
 
 
 
 

Tønsberg, 19.09.2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Sykehuset i Vestfold HF 
Særskilt oppfølging av styrevedtak 

       
Sist 

styrebeh Saksnr Sakstittel Vedtak Status 
Forventet 
styrebeh Merknad 

28.02.2019 4/19 

Handlingsplan for oppfølging 
av anbefalinger etter besøk 
fra Sivilombudsmannen hos 
Sykehuset i Vestfold, Psykia-
trisk fylkesavdeling, akutt-
psykiatriske seksjoner (PFA) 

Styreleder 
Per Christian 
Voss ba om 
at styret får 
en orientering 
om erfaring-
ene med nytt 
psykiatribygg 
i løpet av 
høsten 2019 Åpen 28.11.2019   

20.06.2019 56/19 
Plan for avvikling av korridor-
pasienter 

3. Styret ber 
direktøren 
gjennomgå 
tiltakene med 
tanke på yt-
terligere 
konkretise-
ring, slik at 
mulighetene 
for oppfølging 
forbedres Åpen 26.09.2019  
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Saksframlegg til 
Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 
 

Møtedato: 26.09.2019 
 

  

 Saksnr: 77/19 
 

 Sakstype: Orientering 
 

 
Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 
 
 
Styrets årsplan 2019 - oppdatering 
 
 
Vedlegg: Styrets årsplan 2019 - oppdatert 
 
Hensikten med saken: 
Styret vedtok møteplan for 2019 i møte 22. oktober 2018, sak 75/18. I herværende sak 
presenteres rutinemessig en oppdatering av styrets årsplan for 2019. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar oppdatert årsplan 2019 til orientering. 
 
 
 
 

Tønsberg, 19.09.2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Møtedato Oppmeldt sak Merknad 
Torsdag 24. oktober 

 Orientering om organisering av poliklinikkene ST-sak 55/19, pkt 2 
 Orientering om status for IKT-prosjekter ST-sak 59/19, pkt 2 
  
 Faste saker:  
 Temasak: Forskning og innovasjon i SiV  
 Rapportering Tønsbergprosjektet  
 Rapportering pr. xx 2019  
 Brukerutvalgets leders orientering  
 Administrerende direktørs orientering  
 Status for eksterne tilsyn og revisjoner  
 Status for oppfølging av styrevedtak  
 Styrets årsplan  2019 - Oppdatert  
 Referatsaker  
 
Torsdag 28. november 

 Orientering om erfaringene med nytt psykiatribygg  
 Budsjett 2020 - status for budsjettprosess Budsjettkalender 
 Evaluering av styrets arbeid (lukket møte) 
 Oppnevning til legatstyret  

 

Konsernrevisjonens Rapport 9/2018 – Revisjon av 
vold og trusler mot helsepersonell – handlingsplan - 
rapportering Sak 39/19 pkt 2 

 Oppsummering av LGG 2. tertial 2019  
  
 Faste saker:  
 Temasak: Forskning og innovasjon i SiV  
 Rapportering Tønsbergprosjektet  
 Rapportering pr. xx 2019  
 Brukerutvalgets leders orientering  
 Administrerende direktørs orientering  
 Status for eksterne tilsyn og revisjoner  
 Status for oppfølging av styrevedtak  
 Styrets årsplan  2019 - Oppdatert  
 Referatsaker  
  
Torsdag 19. desember 
kl. 09.10-13.00 
 Budsjett 2020 - foreløpig vedtak Budsjettkalender 
  
 Faste saker:  
 Temasak: Forskning og innovasjon i SiV  
 Rapportering Tønsbergprosjektet  
 Rapportering pr. xx 2019  
 Brukerutvalgets leders orientering  
 Administrerende direktørs orientering  
 Status for eksterne tilsyn og revisjoner  
 Status for oppfølging av styrevedtak  
 Styrets årsplan  2019 - Oppdatert  
 Referatsaker  
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Saksframlegg til 
Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 
 

Møtedato: 26.09.2019   

 Saksnr: 78/19 
 

 Sakstype: Vedtak 
 

 
Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 
 
 
Styrets møteplan for 2020 – mindre justering 
 
 
Vedlegg: Ingen 
 
 
Hensikten med saken: 
Styret vedtok møteplan for 2020 i møte 20. juni 2019, sak 63/19. I ettertid har det vist 
seg at berammet møtedato onsdag 26. februar 2020 sammenfaller med eksternt møte 
for administrerende direktør. Det foreslås derfor å flytte møtet til torsdag 27. februar. 
 
Forslag til vedtak: 
Styrets møteplan 2020 endres slik at berammet møte onsdag 26. februar flyttes til tors-
dag 27. februar. 
 
 
 
 

Tønsberg, 19.09.2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Saksframlegg til 
Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 
 

Møtedato: 26.09.2019   

 Saksnr: 79/19 
 

 Sakstype: Orientering 
 

 
Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 
 
 
Referatsaker 
 
 
Hensikten med saken: 
Saken gir oversikt over nye, viktige dokumenter som er mottatt siden siste styremøte. 
 
Følgende dokumenter legges fram for styret til orientering: 
1. Helse Sør-Øst RHF – protokoll styremøte 20. juni 2019 
2. Helse Sør-Øst RHF – protokoll styremøte 22. august 2019 (foreløpig) 
3. Helse Sør-Øst RHF – tilleggsdokument oppdrag og bestilling 2019, datert 23.08.2019, 

med vedlegg: 
a. Helse Sør-Øst RHF – HOD protokoll foretaksmøte HSØ RHF 11.06.2019 
b. Helse Sør-Øst RHF – HOD brev 21.06.2019 tilleggsdokument 2019 

 
Forslag til vedtak: 
Styret tar de framlagte referatsakene til orientering. 
 
 
 
 

Tønsberg, 19.09.2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: 20. juni 2019 

Tidspunkt: Kl 09:15-15:45 
 
Følgende styremedlemmer møtte: 
    
Svein I. Gjedrem Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   
Kirsten Brubakk  Til kl 1230 Fra 1230 varamedlem 

Irene Kronkvist 
Christian Grimsgaard    
Bushra Ishaq   Til kl 1500 
Vibeke Limi    
Einar Lunde    
Geir Nilsen    
Lasse Sølvberg  
Sigrun E. Vågeng    

 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Rune Kløvtveit    
Nina Roland   Til kl 1500 

 
Fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus (til kl 1420, deretter var direktør medisin og 
helsefag Jan Frich fungerende administrerende direktør) 
Eierdirektør Tore Robertsen 
Konserndirektør Atle Brynestad, direktør medisin og helsefag Jan Frich, økonomidirektør 
Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, direktør personal og 
kompetanseutvikling Svein Tore Valsø  og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande  

 
 
 
 
  



 

 Side 2 av 14 

 
Saker som ble behandlet: 
 
 

047-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Styrets enstemmige 
 

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

048-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april og protokoll fra 
ekstraordinært styremøte 6. juni 2019 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll styremøte 25. april 2019 og fra ekstraordinært styremøte 6. juni 2019 godkjennes.  
 
 
 

049-2019 Revidert skisseprosjekt for protonsenter ved Radiumhospitalet, 
Oslo universitetssykehus HF 

 
Oppsummering 
I styresak 116-2018 ble skisseprosjekt for protonsenteret ved Oslo universitetssykehus HF, 
Radiumhospitalet godkjent for videreføring til forprosjekt. Styret ba om at det i forprosjektet ble 
bekreftet at prosjektet tilpasses opprinnelig kostnadsramme på 1 841 millioner kroner (P85, 
prisnivå oktober 2017).  
 
I vinter ble det gjort nye behovs- og kapasitetsvurderinger, og denne saken er en oppfølging av 
styrets vedtak i sak 026-2019 hvor det ble besluttet å redusere kapasiteten med ett 
behandlingsrom ved protonsenteret.   
 
I saken presenteres et revidert skisseprosjekt for protonsenteret etter at redusert kapasitet er 
innarbeidet, det vil si et konsept basert på to behandlingsrom og ett forskningsrom med samme 
type utstyr (Gantry).  
 
Det gis i saken et grunnlag for tilbakemelding til Helse- og omsorgsdepartementet om redusert 
behov for lån og tilskudd. 
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Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Revidert skisseprosjekt for protonsenteret ved Oslo universitetssykehus HF, 
Radiumhospitalet godkjennes. 
 

2. Styret ber administrerende direktør informere Helse- og omsorgsdepartementet om at 
grunnlaget for lån og tilskudd til protonsenteret reduseres med 180 millioner kroner, til 
1 711 millioner kroner (P85, prisnivå januar 2018).  
 

3. Styret ber om at det fortsatt arbeides med nødvendig tilpasning til kostnadsrammen på 
1 711 millioner kroner (P85, prisnivå januar 2018) og at kostnader til ikke- byggnær IKT 
innarbeides innenfor rammen. Endelig styringsramme (P50) fastsettes ved behandling av 
forprosjektet. 
 

4. Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus HF arbeider videre med å konkretisere 
driftskonsept og økonomiske konsekvenser av den samlede utbyggingen på 
Radiumhospitalet (klinikkbygg og protonsenter) og at det legges frem oppdaterte 
økonomiske bærekraftsanalyser som en del av forprosjektet. 

 
 
 

050-2019 Oslo universitetssykehus HF – oppfølging av konseptfase Aker og 
Gaustad 

 
Det ble innledningsvis vist til protokoll datert 18. juni 2019 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst 
RHF og de konserntillitsvalgte. 
 
Oppsummering 
Denne saken er en oppfølging av vedtakspunkt 6 i styresak 006-2019, Oslo universitetssykehus 
HF – konseptrapport videreutvikling av Aker og Gaustad.  
 
Konseptrapporten er oppdatert med skisseprosjekt for barnevirksomhet, fødselshjelp og 
gynekologi og rapport fra ekstern kvalitetssikring foreligger. 
 
I saken redegjøres det også for hvordan kapasitetsberegningene for psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling er kvalitetssikret.  
 
Virksomhetsinnhold og driftskonsepter for Aker og Gaustad er ytterligere belyst av Oslo 
universitetssykehus HF. Dette gjelder spesielt fagområdene traume- og akuttmedisin, 
fødselshjelp, nyfødtintensiv og kreft. 
 
Videre beskrives det hvilke vurderinger som er gjort vedrørende utnyttelse av tomten på Aker 
og mulighetene for å redusere behovet for tomteerverv.  
 
I saken redegjøres det i tillegg for vurdering av Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad, 
med samme virksomhetsinnhold. Det foreligger rapport fra ekstern kvalitetssikring av dette 
arbeidet.  
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Kommentarer i møtet 
Styret drøftet utfordringene med involvering i prosessene i Oslo universitetssykehus HF.  Styret 
ønsket derfor en ytterligere forsterkning av vedtakspunkt 9 om organisasjonsutviklingsprosjektet 
i Oslo universitetssykehus HF. Videre var styret opptatt av hvordan styret i det regionale 
helseforetaket kan forsikres om at det blir gjennomført gode prosesser med bred involvering av 
ansatte, tillitsvalgte og brukere ved Oslo universitetssykehus HF.  
 
Styret pekte på at dette er et stort og komplekst prosjekt med risiko og la vekt på 
risikoreduserende tiltak i det videre arbeidet. 
 
Styremedlem Brubakk viste til at Norsk Sykepleierforbund støttet målbildet om et samlet 
regionsykehus og et lokalsykehus, med bakgrunn i behovet for å bruke kompetanse på best 
mulig måte. Samtidig pekte Brubakk på Gaustad og Ullevål som lokalisering for målbildet. 
 
Styremedlemmene Grimsgaard og Sølvberg pekte på behov for å utsette saken for å få ytterligere 
belyst alternativ lokalisering. 
 
Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF støtter uttalelsen fra brukerutvalget i Oslo 
universitetssykehus HF og står dermed bak de anbefalingene som nå foreligger. Brukerutvalget 
stoler på at kompetente, høyt utdannede fagmiljøer er i stand til å utvikle pasientbehandling av 
høy standard i ny og samlet bygningsmasse, selv om ulike miljøer må tilpasse seg hverandres 
arbeidskulturer.  
 
 
Styremedlemmene Grimsgaard og Sølvberg fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Saken utsettes 
2. Styret ber om at alternativ lokalisering utredes jfr pkt 5 i styrevedtak 072-2017. Null-

alternativet skal gjennomgås og optimaliseres i forhold til prosjektets målsetting. Styret ber om 
at det parallelt jobbes med avklaringer i forhold til gjennomføringsrisikoen og uavklarte 
forhold i prosjektet. 

Votering: 
Forlaget fikk 2 stemmer og ble dermed ikke vedtatt 
 
Styremedlem Brubakk fremmet følgende forslag til vedtak: 

• Styret ber om at fremtidig virksomhetsmodell for OUS utvikles i aksen Rikshospitalet - Ullevål; 
sammen med et spesialisert kreftsykehus. 

• Høy alder og dårlig funksjonalitet på deler av dagens bygningsmasse, samt økt kapasitetsbehov 
i hovedstaden gjør at det nødvendig å finne nye løsninger. Imidlertid forutsetter dette at en 
overordnet virksomhetsplan ligger til grunn og at faglige avhengigheter ivaretas i en ny 
sykehusstruktur 

• Styret er svært bekymret for tilbakemeldingen om manglende reell involvering og medvirkning 
fra fagpersoner og tillitsvalgte i OUS. Manglende mobilisering av ansatte og lite reelle prosesser 
i de faglige fokusgruppene er en trussel for gjennomføring av prosjektet. Styret forventer derfor 
en reetablering av organisasjonsutviklingsprosjektet der blant annet faglige innspill 
etterspørres, og spørsmål knyttet til virksomhetsinnhold, faglige avhengigheter, nye 
arbeidsmetoder, bruk av ny teknologi og sammenhengende pasientforløp blir drøftet  
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Votering: 
Forlaget fikk 1 stemme og ble dermed ikke vedtatt 
 
 
Styrets endelige  
 

V E D T A K 
 
Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF stadfestet i juni 2016 målbildet for videreutvikling av Oslo 
universitetssykehus HF med et samlet og komplett regionsykehus inkludert 
lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på 
Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling (RSA) til erstatning 
for nåværende virksomhet på Dikemark. 
 
Utviklingen av Oslo universitetssykehus HF er tatt videre i henhold til målbildet, både ved 
forberedelsene til bygging på Radiumhospitalet og ferdigstilling av oppdatert konseptrapport 
for Aker og Gaustad. Styret vektlegger betydningen av framdrift i disse prosjektene for å erstatte 
gammel og uhensiktsmessig bygningsmasse, samt øke kapasiteten. Styret understreker 
betydningen av samling av regionsfunksjonene. Dette vil gi én dør inn for de aktuelle 
pasientgruppene, bedre utnyttelse av verdifull kompetanse og kostbart utstyr, samt økonomisk 
bærekraft. Det er viktig med løsninger i Oslo som sikrer best mulig bruk av helsepersonell som 
det også er behov for i andre deler av regionen og landet forøvrig.  
 

1. Konseptrapport for Aker og Gaustad godkjent i sak 006-2019 er oppdatert med 
skisseprosjekt for barnevirksomhet, fødselshjelp og gynekologi. Rapporten godkjennes 
og skal legges til grunn for det videre arbeidet.  
 

2. Styret tar kvalitetssikringen av kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Aker til etterretning. Styret for Oslo 
universitetssykehus HF har anbefalt at spesialisthelsetjenesteansvaret for psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for Groruddalen (bydelene Alna, 
Grorud og Stovner), overføres samlet fra Akershus universitetssykehus HF til Aker 
sykehus, Oslo universitetssykehus HF i etappe 1. Styret godkjenner at dette legges til 
grunn for det videre arbeid.  

 
3. I tråd med vedtak i sak 006-2019 har Oslo universitetssykehus HF ytterligere beskrevet 

virksomhetsinnhold og driftskonsepter for Aker og Gaustad. Styret mener at rapportene 
fra dette arbeidet er et viktig grunnlag for videreutviklingen av Oslo universitetssykehus 
HF. Samtidig er det langt frem til nye bygg skal stå klare, og det kan dermed brukes mer 
tid på å vurdere endelig fordeling av somatisk virksomhet mellom Aker og Gaustad. 
Styret ber på denne bakgrunn administrerende direktør om å gjennomføre et arbeid, 
som inkluderer interregional og internasjonal deltakelse, for å kvalitetssikre og 
ytterligere konkretisere driftskonseptene og den faglige fordelingen av akuttmedisin og 
akuttkirurgi mellom Aker og Gaustad. Basert på anbefalinger fra styret ved Oslo 
universitetssykehus HF ber styret om at det i arbeidet legges til grunn følgende 
forutsetninger for virksomhetsinnhold og driftskonsepter for traume- og akuttmedisin: 

• Opptaksområdet for lokalsykehuset på Gaustad økes fra 170 000 til minst 
200 000 innbyggere. 

• Medisinsk beredskap styrkes ved at en større andel av toksikologiske og 
infeksjonsmedisinske pasienter behandles ved Gaustad. Dette kommer i tillegg til 
økt opptaksområde. 
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• Kirurgiske pasienter fordeles slik at traumevirksomheten på Gaustad 
understøttes, samtidig som det skal være bredere tilstedeværelse av kirurgiske 
spesialiteter på Aker enn det som er beskrevet i den overordnede 
virksomhetsbeskrivelsen per nå. 
 

I etappe 1 skal flytting av trykktank og høysmitteisolater fra Ullevål til Gaustad 
innarbeides. 

 
4. Styret tar til etterretning at en god bygningsmessig utnyttelse av tomten på Aker uten 

vesentlig erverv av tomteareal, hindres av bestemmelsene om vern og fredning for 
eksisterende bygninger sentralt plassert på tomten. Styret ber om at det arbeides videre 
med avklaringer rundt dette forholdet, jf vedtakspunkt 11.  
 

5. Styret tar rapporten om Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad til orientering og 
konstaterer at Ullevål-alternativet også kan gi tilfredsstillende bygningsmessig 
funksjonalitet og kapasitet, men innebærer mer nybygg og dermed gjennomføring over 
lenger tid og til vesentlig høyere kostnader. Ullevål-alternativet er dermed ikke 
bærekraftig.  
 

6. Det videre arbeidet skal baseres på et økonomisk styringsmål på 32 618 millioner 
kroner (P50, prisnivå januar 2018) for byggeprosjektene. Rammen inkluderer 
universitetsarealer på 1 715 millioner kroner, kostnader til ikke byggnær IKT på       1 
382 millioner kroner og eventuelt tomtekjøp. Mandat for forprosjektet skal legges fram 
for styret i forbindelse med godkjenning av oppstart av forprosjekt. Oppstart av 
forprosjekt forutsetter lån over statsbudsjettet. Endelig økonomisk styringsmål 
fastsettes ved godkjenning av mandat for og oppstart av forprosjektet.  
 

7. Utbyggingen ved Aker og Gaustad skal skje parallelt, men trinnvis, for å redusere 
gjennomføringsrisiko, oppnå at deler av bygningsmassen kan tas i bruk tidligere og 
styrke økonomisk bærekraft. Styret skal forelegges plan for trinnvis utbygging i 
forbindelse med godkjenning av oppstart av forprosjekt. 
 

8. Risiko ved bygging tett på sykehus i drift på Gaustad må styres gjennom tiltak som 
reduserer risiko.  
 

9. Styret viser til vedtakspunkt 9 i sak 006-2019 om et eget 
organisasjonsutviklingsprosjekt ved Oslo universitetssykehus HF. Styret forutsetter at 
Oslo universitetssykehus HF prioriterer dette viktige arbeidet og sørger for bred 
involvering av ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere. Dette skal skje i samsvar 
med Helse Sør-Østs 12 prinsipper for medvirkning. Styret ber om at det blir fremlagt en 
plan for organisasjonsutviklingsprosjektet ved Oslo universitetssykehus HF og at styret 
holdes orientert om fremdrift og resultater i prosjektet. 

 
10. Oslo universitetssykehus HF må realisere økonomiske resultater før bygging og etter 

innflytting, som minst er på nivå med det som er lagt til grunn i foretakets oppdaterte 
innspill til økonomisk langtidsplan 2020-2023.  
 

11. Styret understreker at arbeidet med desentralisering av tjenester som representerer 
overføring av oppgaver fra Oslo universitetssykehus HF til øvrige helseforetak i regionen 
må følges opp. Det samme gjelder overføring av oppgaver fra Oslo universitetssykehus 
HF til de private ideelle sykehusene i Oslo. Dette skal understøtte helhetlige 
pasientforløp og styrke egendekningen til de private ideelle sykehusene. 
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Votering 
Vedtatt mot 3 stemmer 
 
 
Protokolltilførsel fra styremedlem Brubakk: 
Manglende reell involvering og medvirkning fra fagpersoner og tillitsvalgte øker risikoen på et allerede stort 
og komplekst prosjekt og utgjør en trussel for å kunne realisere fremtidens OUS. Det er oppsiktsvekkende at 
bekymringen til 20 000 ansatte ikke legges til grunn for beslutningen. Det forventes derfor en reetablering av 
organisasjonsutviklingsprosjektet der blant annet faglige innspill etterspørres, og spørsmål knyttet til 
virksomhetsinnhold, faglige avhengigheter, nye arbeidsmetoder, bruk av ny teknologi og sammenhengende 
pasientforløp blir drøftet 
 
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Sølvberg og Grimsgaard: 
Ansatte i Oslo universitetssykehus har pekt på en rekke mangler og uavklarte forhold i de fremlagte planene 
og at prosjektet er beheftet med betydelig risiko. De har bedt om at prosjektet stanses. Disse representantene 
deler denne vurdering, det vises til anmerkningene om risiko i prosjektet vedtatt i sak 072-2017. I tillegg vil 
representantene fremheve at det regionale foretakets samlede likviditet vil kunne rammes selv med mindre 
endringer i de valgte forutsetningene, og at kapasiteten i hovedstadsområdet allerede er presset. Det 
bemerkes særlig at forventet vekst i dagens aktivitet ved Rikshospitalet ikke er hensyntatt. Disse forholdene 
bidrar til økt risiko. Den samlede risikoen gjør det ikke forsvarlig å støtte administrasjonens forslag til vedtak 
 
 
 

051-2019 Virksomhetsrapport for første tertial 2019 

 
Oppsummering 
Virksomhetsrapporten per første tertial 2019 omhandler status for styringsmålene 2019 for 
drift. I tillegg inneholder rapporten risikovurdering med tilhørende tiltaksliste. Videre er 
temaene «Kommunikasjon og omdømme» og «Bemanning og innleie» omtalt i eget kapittel.  
 
Kommentarer i møtet 
Styret var fornøyd med den nye formen på virksomhetsrapporten. Det ble vist spesielt til at 
fremstillingen av risikovurderingen var vesentlig forbedret og særlig at beskrivelsen av tiltak for 
å nå målene er mer konkrete enn ved tidligere rapporter. Styret ønsket at det i senere rapporter 
også ble gitt en status for operasjonell risiko i helseforetakene og de tiltak helseforetakene 
iverksetter. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar virksomhetsrapport for første tertial 2019 til etterretning. 
 
 
 

052-2019 Virksomhetsrapport per mai 2019 

 
Oppsummering 
Saken presenterer status for virksomheten per mai 2019.  
Målekortet gir en oversikt over status for hovedmålene for mai og hittil i år. 
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Styrets enstemmige 
 

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

053-2019 Status og rapportering regional IKT-prosjektportefølje per første 
tertial 2019 

 
Oppsummering 
Denne saken omfatter de styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen. Det 
rapporteres på fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko for hvert prosjekt. Rapporteringen per 
prosjekt avsluttes når den aktuelle IKT-løsningen er innført ved de helseforetak som omfattes av 
prosjektet. Oppgraderinger av løsningen etter at den er satt i drift inngår ikke i rapporteringen. 
Dersom det er behov for vesentlig utviklingsarbeid før løsningen er satt i drift, og som krever økt 
kostnadsramme, vil det bli fremlagt sak for styret om dette. Rapporteringen vil da bli tilpasset ny 
styrevedtatt kostnadsramme. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar status per første tertial 2019 for gjennomføringen av de styregodkjente prosjektene i 
regional IKT-prosjektportefølje til etterretning. 
 
 
 

054-2019 Prosjekt regional EPJ modernisering 

 
Oppsummering 
Alle helseforetak i Helse Sør-Øst har i dag DIPS Classic som pasientadministrativt system og 
elektronisk pasientjournal (PAS/EPJ). DIPS AS har i flere år arbeidet med en overgang fra DIPS 
Classic til DIPS Arena og Helse Sør-Øst har fulgt og deltatt i utviklingen. DIPS Arena har vært i 
produksjon i regionen siden oktober 2014 da Oslo universitetssykehus HF ved innføringen av 
elektronisk pasientjournal fra DIPS tok i bruk deler av DIPS Arena. Utviklingen av en komplett 
DIPS Arena-versjon og overgangen fra DIPS Classic til DIPS Arena har tatt lenger tid enn 
planlagt. Leverandøren DIPS AS har stoppet videreutvikling av DIPS Classic og utvikler all ny 
funksjonalitet i DIPS Arena. Diakonhjemmet Sykehus har nå som første sykehus tatt i bruk DIPS 
Arena for alle funksjonsområder. Helse Vest og Helse Nord har pågående prosjekter for å 
gjennomføre overgangen fra DIPS Classic til DIPS Arena i sine regioner.  
 
En overgang fra DIPS Classic til DIPS Arena er i tråd med oppdatert Nasjonal e-helsestrategi 
2017-2022 og plan for e-helse 2019-2022 (Direktoratet for e-helse, oppdatert versjon 2019) 
hvor det er forutsatt en videreutvikling av eksisterende elektroniske journalløsninger i Helse 
Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst. Denne saken legges frem for å behandle hvordan overgangen 
fra DIPS Classic til DIPS Arena skal startes i Helse Sør-Øst. 
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Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret godkjenner gjennomføring av prosjektet Regional EPJ modernisering innenfor en 

kostnadsramme for 2019 på 44 millioner kroner. Denne delen av prosjektet omfatter 
fastlegging av innholdet i den regionale løsningen for psykisk helsevern og rusbehandling. 
Disse aktivitetene inngår som en del av det definerte innholdet i prosjektets fase 1.  
 

2. Styret ber om at prosjektet legges frem for ny behandling før det videreføres ut over 
aktivitetene beskrevet i vedtakspunkt 1. 

 
3. Styret konstaterer at kostnadsrammen for å gjennomføre hele fase 1 av prosjektet er på 166 

millioner kroner (P85).  
 
 
 

055-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 

 
 
Det ble innledningsvis vist til protokoll datert 18. juni 2019 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst 
RHF og de konserntillitsvalgte. 
 
Oppsummering 
Formålet med økonomisk langtidsplan er å legge til rette for effektiv ressursutnyttelse i 
foretaksgruppen. Foretaksgruppens økonomiske langtidsplan skal gi en samlet fremstilling av 
foretaksgruppens økonomiske bæreevne for investeringer. Som en del av dette skal planen vise 
forventet utvikling i pasientbehandling og medisinskfaglige prioriteringer, samt forventet 
utvikling i ressursbruk og økonomisk resultat. For de driftsrelaterte delene av planen er 
hovedvekten lagt på årene 2020-2023, for investeringsdelen går planen lenger fram. 
 
I styresak 016-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 - planforutsetninger, la styret premisser 
for helseforetakenes arbeid med sine innspill til den regionale økonomiske langtidsplanen.  
 
Saksfremstillingen er utarbeidet på grunnlag av helseforetakenes innspill til økonomiske 
langtidsplaner. Alle helseforetakene har styrebehandlet sine økonomiske langtidsplaner basert 
på inntektsforutsetninger og øvrige krav og føringer gitt av styret i styresak 016-2019. 
 
I sakens vedlegg plandokument utdypes enkelte av de forholdene som er omtalt i 
saksfremstillingen, og det redegjøres blant annet nærmere for innspillene fra hvert enkelt 
helseforetak.  
 
Kommentarer i møtet 
Styret viste til at det fortsatt må arbeides med å utvikle nye måter å tilby helsetjenester på, som 
for eksempel helgepoliklinikk. Dette gjelder også for psykisk helsevern. Videre ble det pekt på at 
den generelle samfunnsutviklingen sannsynligvis vil innebære et økende behov innenfor psykisk 
helsevern, spesielt i storbyer. 
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Styret var opptatt av at bemanningsplanleggingen i større grad må ta hensyn til 
sesongvariasjonene. Styret pekte også på at det i de langsiktige beregningene legges opp til en 
nedgang i bemanningen, mens faktiske tall viser en økning. 
 
Styret etterlyste et bedre grunnlag for å få frem en mer realistisk prognose for inntektene. Her 
må det være dialog med eier.  
 
Dersom den videre dialogen med de to private ideelle sykehusene og Oslo universitetssykehus 
HF om innføringen av inntektsfordelingsmodellen internt i Oslo tilsier det, ber styret om å bli 
holdt orientert. 
 
 
Styremedlemmene Grimsgaard og Sølvberg fremmet følgende forslag til vedtak: 
I planforslaget legges det opp til et høyt investeringsnivå basert på vesentlig driftseffektivisering 
opp til 13 % i Sykehuset Innlandet. Det årlige investeringsnivået i perioden 2022-28 ligger på 
omlag 10 milliarder. Dette nivået er langt over det som har vært samlet investeringsnivå nasjonalt 
tidligere. Den forutsatte produktivitetsveksten vil være beheftet med høy risiko. I vedtaket er det 
også lagt opp til at inntektsmodellen skal innføres i Oslo, med bakgrunn i et utredningsarbeid som 
regionen har gjennomført.  
 
Forslag 
1. Administrasjonen bes komme tilbake med et justert framlegg hvor investeringsnivået tilpasses 

lavere og mer realistisk grad av driftseffektivisering  
2. Administrasjonen bes om å fremme egen sak om innføring av inntektsmodellen i Oslo 
 
 
Votering: 
Forslaget fikk 2 stemmer og ble dermed ikke vedtatt 
 
 
Styrets  
 

V E D T A K 
 
1. Styret forutsetter at helseforetakene i planperioden planlegger og utvikler sin virksomhet i 

tråd med Regional utviklingsplan 2035 og at det arbeides målrettet med tiltak innenfor de 
fem prioriterte satsningsområdene 

• Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring 
• Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 
• Redusere uønsket variasjon 
• Mer tid til pasientrettet arbeid 
• Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste. 

 
2. Helseforetakenes arbeid med kvalitet og tilgjengelighet i pasientbehandlingen skal gis høy 

prioritet gjennom hele økonomiplanperioden slik at kravene fra eier i de årlige 
oppdragsdokumentene blir ivaretatt på en god måte. 
 

3. Administrerende direktør skal påse at helseforetakenes aktivitetsbudsjetter inn mot 2020 og 
senere år oppfyller prioriteringsregelen hvor kravet er høyere vekst innen psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling hver for seg enn innen somatikk. 
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4. Helseforetakene skal arbeide videre med analyser av bemanningsbehov og nødvendig 

kompetansetilpasning for å bedre ressursutnyttelsen og gi et best mulig tilbud til pasientene. 
 
5. Styret konstaterer at det i økonomisk langtidsplan er tatt høyde for fullføring av store 

byggeprosjekter i gjennomføringsfase og videreføring av satsing på regionale IKT-prosjekter. 
Styret understreker at oppstart av planleggingsaktiviteter og investeringsprosjekter skal 
fremmes for styret som egne beslutningssaker i henhold til etablert fullmaktsstruktur. 

 
6. For å opprettholde økonomisk bæreevne og redusere risiko skal det utredes trinnvis 

utbygging ved alle store byggeprosjekter.   
 
7. Helseforetakene må arbeide videre med realistiske og konkrete risikoreduserende tiltak som 

anses nødvendig for å oppnå tilstrekkelig resultatutvikling slik at investeringsplanene kan 
realiseres som forutsatt. Dette innebærer effektivisering i forkant og gevinstrealisering i 
etterkant av en investering, samt at helseforetakene etablerer 
organisasjonsutviklingsprosjekter i tilknytning til investeringsprosjektene. 

 
8. Regional inntektsmodell for tjenesteområdet somatikk innføres i Oslo sykehusområde fra 

2020. Som en konsekvens innføres det også et gjestepasientoppgjør for somatiske tjenester 
internt i sykehusområdet, der prisen avhenger av hvor stort volum innenfor den enkelte 
DRG som behandles på et annet helseforetak/sykehus. Et volum under 50 % gir en pris 
tilsvarende 80 prosent av ISF-pris, mens et volum over 50 % gir en pris tilsvarende 100 
prosent av ISF-pris. Det brukes historiske data for å predikere pasientmobilitet påfølgende 
år og det korrigeres for planlagte endringer i oppgave- og funksjonsfordeleringer i 
sykehusområdet. Den predikerte pasientmobiliteten og tilhørende oppgjør avregnes ikke for 
2020. 

 
9. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan 2020-2023 for Helse Sør-Øst med de 

presiseringer og forutsetninger som fremgår av vedtaket.  
 
 
Votering: 
Forslaget ble vedtatt mot 1stemme 
 
 
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Sølvberg og Kronkvist; 
Representantene Sølvberg og Kronkvist viser til drøftingsprotollen fra de konserntillitsvalgte på 
sak 55/19 Økonomisk langtidsplan 2020-2023. 
 
 
Stemmeforklaring fra styremedlem Grimsgaard 
Administrasjonens forslag til økonomisk langtidsplan legger opp til et særlig høyt investeringsnivå 
sammenlignet med tidligere nivå, basert på forventninger om at tiltak skal gi betydelige 
driftseffektiviseringer. Tiltakene er beheftet med høy risiko, og vil neppe la seg realisere fullt ut. Selv med 
mindre endringer i forutsetningene vil regionen nærme seg likviditetsgrensen. Dette medlemmet har derfor 
fremmet forslag om at det legges frem en plan med lavere investeringsnivå og lavere forventet 
driftseffektivisering. Det bør skisseres hvilke prosjekter som må nedprioriteres som følge av vedtaket om å gå 
i gang med utbyggingen på Gaustad og Aker. 
Det har vært gjennomført ulike justeringer av inntektene til sykehusene de siste årene. Gjennomgående har 
endringene svekket sykehusenes inntektsforutsetninger unntatt Oslo Universitetssykehus. I styresak 108-2018 
ble dette sykehusets årlige inntektsforutsetninger bedret med 100 millioner årlig. I framlegget til økonomisk 
langtidsplan vil forutsetningene styrkes med ytterligere 86 millioner. De samlede endringene i 
inntektsforutsetningene mellom sykehusene er betydelige, og burde være bedre fremstilt for styret i det  
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regionale helseforetaket i selvstendige saksfremlegg.  Oslo universitetssykehus har ikke klart å gjennomføre 
en produktivitetsvekst som øvrige sykehus etter fusjonen, og bedrede driftsresultater skyldes i hovedsak at 
regionen har gjort endringer som har styrket inntektsforutsetningene. Dette belaster økonomien i de øvrige 
sykehusene i regionen. Disse enhetene er allerede blant landets mest effektive, og driften er gjennomgående 
meget krevende.  
 
 
 

056-2019 Nye styringsbudskap i protokoll fra foretaksmøte 11. juni 2019 

 
Oppsummering 
Helse- og omsorgsdepartementet gjennomførte 11. juni 2019 foretaksmøte for Helse Sør-Øst 
RHF. 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 protokoll fra foretaksmøte for Helse Sør-Øst 

RHF 11. juni 2019 til etterretning. 
 

2. Styringsbudskapene følges opp av Helse Sør-Øst RHF og ved å integreres i tilleggsdokument 
for oppdrag og bestilling 2019 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse 
Sør-Øst. 

 
 
 

057-2019 Årsplan styresaker 

 
Styrets enstemmige 
 

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

058-2019 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

 
I tillegg til den skriftlige orienteringen som var utsendt, ble det orientert muntlig i møtet om 
hjemtransport av pasienter på natten, jf medieoppslag siste uke. 
 
Kommentarer i møtet 
Til punktet om «Forskning og innovasjon til pasientens beste» - Nasjonal rapport fra 
spesialisthelsetjenesten 2018 uttrykte styret tilfredshet med den fremlagte rapporten og ba om at 
omfanget av kliniske studier ble presentert i senere rapporter. 
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Til den muntlige orientering om hjemtransport av pasienter ba styret om at administrerende 
direktør kom tilbake til dette på egnet måte.  
 
Styrets enstemmige 
 

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

1. Styreleder orienterer 
2. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 28. mai 2019 
3. Protokoll fra foretaksmøter i helseforetakene i Helse Sør-Øst 20. mai 2019 
4. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 23. april 2019 
5. E-post fra Poul Wisborg 
6. Uttalelse fra anestesilegene ved OUS, Ullevål 
7. Uttalelse fra anestesisykepleierne ved OUS, Ullevål 
8. Uttalelse fra legene ved akuttmedisinsk avdeling ved OUS, Ullevål 
9. E-post fra overlege anestesi Erik Høiskar, klinikktillitsvalgt OF/DNLF, Akuttklinikken 
10. Protokoll datert 18. juni 2019 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de 

konserntillitsvalgte 
 
Temasak 

• Tilgang på kvalifisert personell 
v/direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø. (Saken ble utsatt) 

 
 
Møtet hevet kl 15:30  
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Hamar, 20. juni 2019 
 
 
 

   

Svein I. 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 
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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Sykehuset Innlandet, Sanderud 

Dato: 22. august 2019 

Tidspunkt: Kl 09:30-16:00 

 

Følgende styremedlemmer møtte: 

    

Svein I. Gjedrem Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   

Kirsten Brubakk    

Christian Grimsgaard  Forfall Vara Irene Kronkvist 

Bushra Ishaq  Til kl 12:00  

Vibeke Limi    

Einar Lunde    

Geir Nilsen    

Lasse Sølvberg  

Sigrun E. Vågeng    

 

Fra brukerutvalget møtte: 

    

Knut Magne Ellingsen    vara for Rune Kløvtveit 

Nina Roland    

 

Fra administrasjonen deltok: 

 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

Eierdirektør Tore Robertsen 

Direktør medisin og helsefag Jan Frich, økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør teknologi 
og e-helse Rune Simensen, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø  og 
kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande  
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Saker som ble behandlet: 

 
 

059-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

060-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. juni 2019 

 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøte 20. juni 2019 ble godkjent.  
 
 
 

061-2019 Virksomhetsrapport per juli 2019 

 

Oppsummering 

Saken presenterer status for virksomheten per juli 2019.  
 
Det gjøres oppmerksom på at rapporteringen for juni og juli i noen grad må ses i 
sammenheng. I likhet med tidligere år ble avslutningen per juni delvis basert på avsetninger 
i henhold til erfaringstall på grunn av ferieavvikling, mens det per juli er en ordinær 
månedsavslutning. Saksframlegget omtaler derfor i hovedsak forhold per juli. 
 
Målekortet gir som tidligere en oversikt over status for hovedmålene siste periode (juli) og 
hittil i år. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret ber om at administrerende direktør følger opp den negative utviklingen for 
kvalitetsindikatorer for de private ideelle sykehusene i Oslo. Dette gjelder særlig ventetider ved 
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS. Styret mener også at det kan være hensiktsmessig å invitere 
styrene for de private ideelle sykehusene til møte med styret i Helse Sør-Øst RHF for å drøfte 
deres oppgaver i Oslo sykehusområde og deres oppgaveløsning. 
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Styret er urolig for utviklingen i Sykehuspartner HF. Dette gjelder særlig forholdet mellom 
ressursbruk og oppnådde resultater. 
 
For Oslo universitetssykehus HF merker styret seg at utviklingen innen pakkeforløp kreft ikke er 
i tråd med kravet og ber om at administrerende direktør følger opp dette særskilt i dialogen med 
helseforetaket. Det er ønskelig med en milepælsplan fra Oslo universitetssykehus HF for 
arbeidet med måloppnåelse innen pakkeforløp for kreft. Styret er også urolig for det 
økonomiske resultatet i Oslo universitetssykehus HF de senere månedene og ber om at det 
følges opp. 
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret tar virksomhetsrapport per juli 2019 til etterretning. 
 
 
 

062-2019 Tertialrapport 1. tertial 2019 for prosjekt nytt sykehus i Drammen 

 

Oppsummering 

Styresaken redegjør for status per 1. tertial 2019 for prosjekt nytt sykehus i Drammen, jfr. 
styresak 017-2019, hvor forprosjektrapport og start av gjennomføring ble godkjent.  
 
Saken omhandler en kort beskrivelse av status for prosjektet og en vurdering av 
risikoområder og eventuelle avvik.  
 
Tertialrapport 1. tertial 2019 for prosjekt nytt sykehus i Drammen er vedlegg til saken. 
Denne ble behandlet i prosjektstyret 22. mai 2019.  
 

Kommentarer i møtet 

Styret legger til grunn at det i alle store byggeprosjekter er utviklet en «kuttliste» dersom det 
blir kostnadsoverskridelser. Styret viser til at prosjekt Nytt sykehus i Drammen er et krevende 
prosjekt. Styret legger til grunn at kommunene bidrar som forutsatt til finansiering av 
infrastruktur. Denne forutsetningen er avgjørende for at det ikke skal gå ut over pasienttilbudet i 
Vestre Viken. 

 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar tertialrapport 1. tertial 2019 for prosjekt nytt sykehus i Drammen til orientering. 
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063-2019 Tertialrapport 1. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter  

 

Oppsummering 

Denne styresaken har som formål å redegjøre for status per 1. tertial 2019 for de regionale 
byggeprosjektene i Helse Sør-Øst.  
 
I saken inngår en kort beskrivelse av prosjektene og en vurdering av situasjonen med særlig 
oppmerksomhet på risikoområder og eventuelle avvik.  
 
Tertialrapport 1. tertial 2019 for prosjekt nytt sykehus i Drammen fremlegges styret i egen 
sak.  
 

Kommentarer i møtet 

Styret ber om at tertialrapport for prosjekt nytt sykehus i Drammen for ettertiden innarbeides i 
tertialrapport for regionale byggeprosjekter. 
 
Styret ble orientert om fremdriften for etableringen av regional sikkerhetsavdeling (RSA) på Ila. 
Styret drøftet også fremtidige strategier for beslutningsprosesser om lokalisering og tomtekjøp. 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar status per første tertial 2019 for regionale byggeprosjekter til orientering. 
 
 
 

064-2019 Status og rapportering første tertial 2019 for programmene STIM og 
ISOP, Sykehuspartner HF 

 

Oppsummering 

Saken omfatter programmet for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) 
og programmet for informasjonssikkerhet og personvern (ISOP) som gjennomføres i regi av 
Sykehuspartner HF. Det rapporteres på fremdrift, kvalitet, økonomi og risiko for hvert 
prosjekt i de to programmene.  
 
Programmene gjennomføres og styres av Sykehuspartner HF og virksomhetsrapport for 
STIM og ISOP per første tertial 2019 ble behandlet av styret i Sykehuspartner HF den 28. 
mai 2019 (sak 031-2019). 
 
Rapporten som er vedlagt styresaken er hentet fra Sykehuspartner HFs totale 
virksomhetsrapportering for første tertial 2019 til eget styre. Fra og med 2. tertial 2019 vil 
Sykehuspartner HF ha egen rapportering for STIM og ISOP og formatet på rapporten vil 
harmoniseres med Helse Sør-Øst RHF sin tertialrapportering for den regionale IKT-
prosjektporteføljen. 
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Kommentarer i møtet 

Styret legger til grunn at det er en god og strukturert eieroppfølging av Sykehuspartner HF 
og øvrige helseforetak i arbeidet med STIM-programmet. Styret er opptatt av at 
Sykehuspartner HF får bistand og støtte til nødvendig prioritering av prosjektene. Styret er 
videre opptatt av at Sykehuspartner HF henter inspirasjon og læring fra andre regioner og 
offentlig virksomhet som har vært gjennom tilsvarende prosesser. Styret understreker at 
Sykehuspartner HF skal ha ansvaret for IKT-infrastrukturen og at det skal skje i et godt 
samspill med leverandørmarkedet. Styret ber om at strategi for bruk av 
leverandørmarkedet fremmes for behandling i styret inneværende høst.  Styret slutter seg 
til administrerende direktørs ønske om endret rapportering for programmene STIM og 
ISOP.  
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar status per første tertial 2019 for programmene STIM og ISOP som gjennomføres i 
regi av Sykehuspartner HF til orientering. 
 
 
 

065-2019 Vestre Viken HF, nytt sykehus i Drammen – fullmakt til makeskifte 
av eiendom og pantsettelse for gjennomføring av oppgjør 

 

Oppsummering 

Helse Sør-Øst RHF har siden høsten 2015 ledet arbeidet med å avklare forutsetninger for å 
gjennomføre tomteerverv til nytt sykehus i Drammen på Brakerøya. Wikborg Rein 
Advokatfirma AS (WR) bistår i arbeidet.  
 
Denne saken redegjør for Vestre Viken HF sin anmodning til Helse Sør-Øst RHF om å få selge 
en del av eiendommen gnr. 113 bnr. 285 i Drammen kommune, som ledd i makeskifte med 
Bane Nor Eiendom AS. 
 
Makeskiftet innebærer i realiteten overdragelse av fast eiendom som Vestre Viken HF nå 
eier, og i den forbindelse også behov for å tinglyse en sikringsobligasjon som formelt sett 
innebærer en pantsettelse av samme eiendom. Styret i Vestre Viken HF har derfor bedt om 
foretaksmøtets samtykke til pantsettelse og salg av fast eiendom tilhørende Vestre 
Viken HF, jf. helseforetaksloven § 31 første ledd.  
 
Før vedtak kan fattes av foretaksmøtet i Vestre Viken HF, skal saken forelegges Helse- og 
omsorgsdepartementet etter anmodning fra styret i Helse Sør-Øst RHF, jf. 
helseforetaksloven § 31 andre ledd.   
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Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Vestre Viken HF sin anmodning om samtykke til salg 

av del av eiendommen gnr. 113 bnr. 285 i Drammen kommune til foretaksmøtet i Helse Sør-
Øst RHF for behandling. Salget er ledd i makeskifte av eiendom med Bane Nor Eiendom AS. 
 

2. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Vestre Viken HF sin anmodning om samtykke til å 
godkjenne pantsettelse av eiendommen gnr. 113 bnr. 285 i Drammen kommune til 
foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF for behandling. Eiendommen er tilhørende Vestre Viken 
HF og skal pantsettes til fordel for oppgjørsansvarlig Wikborg Rein Advokatfirma AS med 
beløp stort kroner 60 millioner kroner som ledd i oppgjøret med Bane Nor Eiendom AS. 

 
 
 

066-2019 Strategi og plan for økt bruk av private ideelle institusjoner 

 

Oppsummering 

I foretaksmøtet 15. januar 2019 fikk de regionale helseforetakene i oppdrag å øke bruken av 
private ideelle tjenesteleverandører. Videre ble de regionale helseforetakene bedt om å 
vedta en strategi og plan for gjennomføring av kravet innen 15. august 2019.  
 
Denne saken omhandler strategi og plan for økt bruk av private ideelle institusjoner. Videre 
redegjøres det i saken for den uklare rettstilstanden innen området og den ulike 
markedssituasjon innen de enkelte tjenesteområdene. Strategi og plan for økt bruk av 
private ideelle institusjoner følger som vedlegg til saken.  
 

Kommentarer i møtet 

Styret understreket at det ved inngåelse av avtaler med private leverandører skal stilles vilkår 
om ordnede lønns- og arbeidsforhold for ansatte. Den fremlagte strategien omfatter ikke 
hvordan forvaltningen og oppfølgingen av avtaler skal skje. Styret understreker også at avtaler 
som skal inngås med private ideelle leverandører må være i samsvar med gjeldende juridiske 
rammeverk. Det forutsettes at det er god dialog med private aktører når disse planlegger 
etablering av nye behandlingstilbud og/eller økt kapasitet i regionen. 
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
1. Styret godkjenner strategi og plan for økt bruk av private ideelle institusjoner med de 

tillegg som kom frem i møtet. 
 

2. På bakgrunn av den uklare rettstilstanden og ulik markedssituasjon innen de enkelte 
tjenesteområdene ber styret om at håndteringen av private ideelle institusjoner 
vurderes konkret i den enkelte anskaffelse. 
 

3. Styret skal holdes orientert om utviklingen.   
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Stemmeforklaring fra styremedlemmene Brubakk, Kronkvist og Sølvberg: 
Representantene er enige i at det utredes muligheter for å reservere private ideelle tilbydere til å oppfylle 
Helse Sør-Østs «sørge for-ansvar», dersom vi ikke har tilbudet selv eller har behov for flere plasser. 
Representantene mener at private tilbydere skal være ett supplement til det offentlige tilbudet og at det 
skal bygges opp offentlige tilbud i spesialisthelsetjenesten. 

 
 
 

067-2019 Tilleggsdokument til oppdragsdokumentet 2019 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet 

 

Oppsummering 

Helse Sør-Øst RHF mottok 21. juni 2019 Oppdragsdokument 2019 - tilleggsdokument etter 
Stortingets behandling av Prop. 114 S (2018-2019) fra Helse- og omsorgsdepartementet. I 
tilleggsdokumentet vises det til oppdragsdokument 2019 til de regionale helseforetakene av 
16. januar 2019. Videre tas det forbehold om Stortingets behandling 21. juni 2019 av Prop. 
114 S (2018-2019), jf. Innst. 391 S (2018-2019), ved utsendelse av tilleggsdokument til 
oppdragsdokumentet 2019. 
 
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 2019 - tilleggsdokument 

etter Stortingets behandling av Prop. 114 S (2018-2019) til etterretning. 
 

2. Styringsbudskapene følges opp av Helse Sør-Øst RHF og ved å integreres i 
tilleggsdokument for oppdrag og bestilling 2019 til helseforetakene og de private ideelle 
sykehusene i Helse Sør-Øst. 

 
 
 

068-2019 Årsplan styresaker 

 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Årsplan styresaker tas til orientering. 
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058-2019 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

 
Administrerende direktør orienterte muntlig om følgende: 

 Orientering om sak hvor Statens helsetilsyn har omgjort et vedtak fattet av 
Fylkesmannen. 

 Organtransplantasjon 
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
 
 
 

Andre orienteringer 

1. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 18. og 19. juni 2019 

2. Foreløpig protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 18. juni 2019 

3. Brev fra Østre Toten kommune 

4. Brev fra Søndre Land kommune 

 

Temasak 

 Presentasjon av Sykehuset Innlandet HF  
v/styreleder Anne Enger og administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, 
Sykehuset Innlandet HF 

 Tilgang på kvalifisert personell 
v/direktør personal og kompetanseutvikling, Svein Tore Valsø 

 
 
 
Møtet hevet kl 15:35  
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Sanderud, 22. august 2019 
 
 
 

   

Svein I. 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 
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Helseforetakene i Helse Sør-Øst
Private ideelle sykehus som har avtale med Helse Sør-Øst RHF

Vår referanse: Deres referanse:

t9 /0017 4-ZB

Saksbehandler:

fostein F. Jensen, +47 909 72 605

*

Dato:

23.08.2019

Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling2OL9 - august 2OI9

Det vises til Oppdrag og bestilling201,9 til det enkelte helseforetak og private ideelle
sykehus med som har avtale med Helse Sør-Øst RHF. Det fremgår av dette at det vil bli
utarbeidet et tilleggsdokument til oppdrag og bestilling med nye styringsbudskap fra
Helse Sør-Øst RHF etter foretaksmøtene for helseforetakene i februar 201'9.

Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling sendes som et likelydende brev til alle
helseforetak og de fem private ideelle sykehusene. Noen av styringsbudskapene i
tilleggsdokumentet gis som informasjon til flere, mens samme styringsbudskap gis som

Annen oppgave 2019 til noen mottagere.

På samme måte som for styringsbudskap gitt i oppdrag og bestilling skal årlig melding
2019 inneholde rapporter med iverksatte/planlagte tiltak for tilleggsdokumentets Mål
20L9 ogAnnen oppgave 2019.

Tilleggsdokumentet omfatter styringsbudskap som Helse Sør-Øst RHF har mottatt fra
Helse- og omsorgsdepartementet etter at oppdrag og bestilling til
helseforetakene/sykehusene ble utarbeidet. Det vises i denne sammenheng til protokoll
fra foretaksmøte 11. juni 2019 for Helse Sør-Øst RHF og <Oppdragsdokument 2019 -

tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 114 S (2018-2019)>'

For alle de nye styringsbudskapene forutsettes at det enkelte helseforetak/sykehus giør

seg kjent med innholdet og følger opp det som er relevant gjennom innarbeidelse i

virksomhetsplanlegging og rapportering på lik linje med styringsbudskapene som

inngår i Oppdrag og bestilling2019.

Styringsbudskapene nedenfor er organisert under egne overskrifter. Disse samsvarer så

lang det er mulig med temaoverskriftene i 0ppdrag og bestilling 201'9'
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3.1.19 Avlevering av arkiv til Norsk helsearkiv
. Informasjon

Alle helseforetak skal inngå forpliktende avleveringsavtaler med Norsk helsearkiv om
avlevering av fysisk pasientarkivmateriale. Avtalene skal blant annet angi tidspunkt for
avleveringer. Det vises til Forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret
[helsearkivforskriften). Det forutsettes at minst ett helseforetak i Helse Sør-Øst skal
starte arbeidet innen utgangen av 20L9.

Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake med nærmere informasjon om gjennomføringen av
dette oppdraget.

3.1.3b Samarbeid med kommunehelsetjenesten
. Informasjon
o Annen oppgave 2019 til Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus

HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF,

Sykehuset Østfold HF, Sørlandet sykehus HF, Vestre Viken HF, Diakonhjemmet
Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus

I oppdragsdokument 2019 er de regionale helseforetakene bedt om å legge Meld. St. 15
(201,7 - 20LB) Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre til grunn for utvikling av
tjenesten. Det skal rapporteres i Årlig melding Z0l9 for helseforetakenes samarbeid med
kommunene.

2.9 Regionalt behandlingstilbud til overgripere
. Informasjon
o Annen oppgave 20L9 til)slo universitetssykehus HF

I eget brev fra Helse Sør-Øst RHF, datert 2. april 2019, er Oslo universitetssykehus HF
gitt i oppdrag å etablere et regionalt behandlingstilbud til pasienter som har begått eller
står i fare for å begå seksuelle overgrep. Behandlingstilbudet skal baseres på
helseforetakets prosjektskisse datert 19. desemb er 201.7 og skal være tilgjengelig fra 1.
januar 2020.

Med vennlig hilsen
Helse Sør-Øst RHF

1,

i'
' ,.,,, 

.t , , . l' ,." ;'l .. ,ri' l, :t ,''.,i.

Tore Robertsen
eierdirektør

t, 
-,. lr^" 1i\ y'-" j
t'" '- (i--' :

' 9>'"t.a--^_ 
_L'

Jostein F. Jenseni 1 -
spesialrådgiver \ y

Vedlegg:
o Protokoll fra foretaksmøte 11. juni 201,9 for Helse Sør-Øst RHF.
. Oppdragsdokument2019 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 114 S

(2018-2oLe)
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PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 
Tirsdag 11. juni 2019 kl. 14.45 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF i R5, Akersgata 

59 i Oslo. 

 

 

Dagsorden 
Sak 1  Foretaksmøtet konstitueres 

Sak 2  Dagsorden 

Sak 3 Årlig melding 2018, jf. lov om helseforetak § 34, vedtektene §§ 7 og 15 

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2018, jf. lov om helseforetak § 43, 

vedtektene § 7 

Sak 5 Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44 

Sak 6 Endring av driftskredittrammen 

Sak 7    Finansiering av metodevurderinger i Statens legemiddelverk 

Sak 8    Avlevering av fysisk arkiv til Norsk helsearkiv 

Sak 9    Samarbeid om innkjøp mellom de regionale helseforetakene og Forsvaret 

Sak 10  Fremtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon 

Sak 11  Fremtidig rolle for Nasjonal IKT HF 

 

 

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte 
Helseminister Bent Høie 

 

 

Fra styret møtte 
Styreleder Svein Ingvar Gjedrem 

Nestleder Anne Cathrine Frøstrup 

 

Kirsten Brubakk 

 

 

Fra administrasjonen møtte 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

Eierdirektør Tore Robertsen 

 

 

 

 

Også til stede 
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen 

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum 

Ekspedisjonssjef Espen Aasen 

 

Avdelingsdirektør Astri Knapstad 

Underdirektør Kari Grette 

Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas 

 

 

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ved Frode Linna 

og Tove Myklebust. 

 

Revisor for Helse Sør-Øst RHF, PwC, var varslet i samsvar med lov om helseforetak § 18 og 

møtte ved statsautorisert revisor Hans-Christian Berger. 

 



Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF   2 

 

 

 

11. juni 2019 

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres 
Helseminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han 

spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.  

 

Foretaksmøtet vedtok: 

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt. 

 

Styreleder Svein Ingvar Gjedrem og helseminister Bent Høie ble valgt til å godkjenne 

protokollen. 

 

Sak 2  Dagsorden 
Helseminister Bent Høie spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader 

til dagsorden. 

 

Foretaksmøtet vedtok: 

Dagsorden er godkjent. 

 

Sak 3 Årlig melding 2018, jf. lov om helseforetak § 34, 

vedtektene §§ 7 og 15 
Lov om helseforetak § 34 pålegger de regionale helseforetakene å utarbeide en årlig melding 

om virksomheten. I vedtektene § 15 slås det fast at det skal fremgå av den årlige meldingen 

etter § 34 i lov om helseforetak, hvorvidt pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet 

eller satt som vilkår knyttet til bevilgningen, er oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår 

av oppdragsdokumentet til Helse Sør-Øst RHF for 2018.  

  

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for årlig melding 2018 og for styrets videre arbeid på utvalgte 

områder i 2019. Foretaksmøtet viste til årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF av 15. mars 2019 og 

supplerende informasjon av 10. mai 2019. Foretaksmøtet la til grunn at Helse Sør-Øst RHF har 

oppfylt sørge for-ansvaret. Foretaksmøtet merket seg styrets konklusjon om at styringskrav gitt 

i oppdragsdokumentet og foretaksmøte for 2018 er ivaretatt og at sørge for-ansvaret som Helse 

Sør-Øst RHF er pålagt gjennom lovverket samlet sett er oppfylt for 2018. 

 

I oppdragsdokumentet for 2018 er det satt som mål at gjennomsnittlig ventetid i 

spesialisthelsetjenesten skal reduseres sammenliknet med 2017 og være under 50 dager innen 

2021. Samlet for alle tjenesteområder var ventetiden i Helse Sør-Øst 58 dager i 2018. Dette er en 

økning på to dager fra 2017, dvs. at målet ikke er nådd. Foretaksmøtet forutsatte at Helse Sør-

Øst RHF innretter driften slik at målet for ventetid nås i 2019. Foretaksmøtet merket seg at 

andelen fristbrudd i Helse Sør-Øst var 1,7 pst. i 2018. Tilsvarende tall i 2017 var 1,6 pst. 

 

Prioriteringsmålet om at det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk på regionnivå ble videreført i 2018. 

Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skulle prioriteres innen 

psykisk helsevern. Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til 

avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet 

(polikliniske opphold). Foretaksmøtet viste til at kravet om høyere vekst i kostnader ble 
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innfridd for psykisk helsevern for barn og unge og for TSB, men ikke for psykisk helsevern for 

voksne. Målet om prosentvis større reduksjon i gjennomsnittlig ventetider er nådd for psykisk 

helsevern for voksne og for barn og unge. For TSB ble også målet nådd ettersom ventetiden i 

somatikk økte mens ventetiden for TSB var uendret. Ventetiden innen TSB er generelt lav. 

Kravet om større økning i poliklinisk aktivitet er innfridd for psykisk helsevern for voksne, men 

økningen i aktivitet innen psykisk helsevern for barn og unge var marginalt lavere enn for 

somatikk. For TSB ble aktivitetsmålet ikke innfridd. Foretaksmøtet viste til at prioriteringsmålet 

har ført til en betydelig økt oppmerksomhet om psykisk helsevern og TSB og at 

prioriteringsmålet ble delvis oppnådd, men at det fortsatt er rom for forbedringer. 

 

I oppdragsdokumentet for 2018 er det satt som mål at det skal være færre tvangsinnleggelser i 

psykisk helsevern i 2018 enn i 2017. Videre er det satt som mål at skal det være færre pasienter 

med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling) i 2018 enn i 2017. Resultatene 

(jf. nasjonale kvalitetsindikatorer for 2018) viser at omfanget av tvangsinnleggelser og antall 

pasienter med tvangsmiddelvedtak i Helse Sør-Øst økte fra 2017 til 2018. Foretaksmøtet merket 

seg at det i 2018 er utarbeidet en prosjektrapport om redusert brukt av tvangsmidler i Helse 

Sør-Øst hvor tiltakene skal innføres i 2019. Departementet vil følge med videre på utviklingen. 

 

Det ble innført pakkeforløp for kreft i 2015. I Helse Sør-Øst ble 74 pst. av pasientene inkludert i 

pakkeforløp i 2018. Med dette var målet om 70 pst. oppnådd. Resultatene fra andre tertial 2018 

viser 67 pst. av pasientene ble behandlet innenfor standard forløpstid for hele helseregionen. 

Målet om minst 70 pst. gjennomførte pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid er dermed 

ikke nådd for andre tertial 2018. Foretaksmøtet ba Helse Sør-Øst RHF om å følge opp 

resultatene videre i 2019. 

 

Foretaksmøtet vedtok: 

Foretaksmøtet tar årlig melding 2018 med supplerende opplysninger fra Helse Sør-Øst RHF til 

etterretning. 

 

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2018, jf. lov 

om helseforetak § 43, vedtektene § 7 
I samsvar med lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 7 ble styrets årsregnskap og 

årsberetning for 2018 fremlagt til godkjenning i foretaksmøtet. Helse Sør-Øst RHF 

redegjorde for årsregnskap og årsberetning for 2018. Statsautorisert revisor Hans-Christian 

Berger redegjorde for revisjonsberetningen for 2018.  

 

I foretaksmøtet 16. januar 2018 ble det fastsatt følgende resultatkrav for foretaksgruppen i Helse 

Sør-Øst for 2018:  
 

Foretaksmøtet la til grunn at de regionale helseforetakene:  

- innretter virksomheten innenfor økonomiske rammer og krav som følger av Prop. 1 S (2017–

2018), foretaksmøtet og oppdragsdokumentet for 2018, slik at sørge-for-ansvaret oppfylles og at 

det legges til rette for en bærekraftig utvikling over tid. 

 

Regnskapsført årsresultat for 2018 for foretaksgruppen Helse Sør-Øst viser et positivt 

resultat på 1 767,6 mill. kroner. I resultatet inngår nedskrivninger av eiendeler med 196,3 

mill. kroner, samtidig som det er resultatført netto gevinst ved salg av anleggsmidler på 
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65,5 mill. kroner. Helse Sør-Øst har investert for 3 869,7 mill. kroner i 2018 og holdt seg 

innenfor vedtatt ramme for driftskreditt. Den samlede ressursbruken til drift og 

investeringer er gjennomført innenfor vedtatte rammer og resultatkrav for 2018. 

Foretaksmøtet var tilfreds med at resultatkravet som ble stilt for 2018 dermed er oppfylt. 

 

Foretaksmøtet viste til at Helse Sør-Øst står overfor store investeringsoppgaver i årene 

fremover. Foretaksmøtet har merket seg at resultatet for 2018 var bedre enn budsjettert og 

at det samlet sett er god kontroll med økonomien i foretaksgruppen. Årsresultatet for 2018 

bidrar til økonomisk handlingsrom for de investeringene som planlegges framover. 

Foretaksmøtet viste til at det er positivt at Helse Sør-Øst RHF legger opp til en styring og 

drift som gir nødvendig grunnlag for en bærekraftig utvikling av tilbudet i regionen. 

 

Foretaksmøtet vedtok: 

Foretaksmøtet godkjenner styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2018. 

 

Sak 5 Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak 

§ 44 
Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med 

avgivelse av revisjonsberetning for 2018. Av foretaksgruppens samlede revisjonshonorar på 

kr 3 437 000 ekskl. mva. utgjør honoraret for revisjon av Helse Sør-Øst RHF kr 218 000 

ekskl. mva. Dette innebærer en reduksjon på kr 1 557 000 ekskl. mva. fra 2017 for 

foretaksgruppen samlet sett og forklares hovedsakelig med redusert omfang av merarbeid i 

forbindelse med revisjonen. 

 

Foretaksmøtet vedtok:  

Foretaksmøtet godkjenner godtgjørelse på kr 3 437 000 ekskl. mva. til ekstern revisor for 

lovpålagt revisjon av foretaksgruppen for 2018, herunder godtgjørelse på kr 218 000 ekskl. 

mva. for revisjon av Helse Sør-Øst RHF. 

 

Sak 6 Endring av driftskredittrammen 
Foretaksmøtet viste til Prop. 114 S (2018–2019) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 

statsbudsjettet 2019. Her er det foreslått å redusere de regionale helseforetakenes ramme for 

driftskreditt med 1 200 mill. kroner, fra 4 492 mill. kroner til 3 292 mill. kroner ved utgangen av 

2019. Endringen skyldes en tilsvarende økning i basisbevilgningen til de regionale 

helseforetakene som følge av økte pensjonskostnader på 1 200 mill. kroner for 2019. 

 

Helse Sør-Øst RHF sin andel av denne justeringen utgjør 647 mill. kroner. Med forbehold om 

Stortingets godkjenning justeres Helse Sør-Øst RHF sin ramme for driftskreditt for 2019 fra 

2 422 mill. kroner til 1 755 mill. kroner. 

 

Foretaksmøtet vedtok: 

Driftskredittrammen for Helse Sør-Øst RHF reduseres med 647 mill. kroner fra 2 422 mill. kroner 

til 1 755 mill. kroner. 
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Sak 7 Finansiering av metodevurderinger i Statens legemiddelverk 
Foretaksmøtet viste til brev av 28. juni 2017 Oppdragsdokument 2017 – tilleggsdokument etter 

Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016–2017) til de regionale helseforetakene der det 

framgår at: 

 

"De regionale helseforetakene skal: (…) Sørge for tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre 

metodevurderinger. Departementet viser i denne sammenheng til at det i statsbudsjettet for 2016 

ble understreket at dersom behovet for metodevurderinger overstiger det antall metodevurderinger 

som da ble lagt til grunn for SLVs og FHIs bevilgninger og rammer, kan disse finansieres over 

regionale helseforetaks egne rammer. (…)" 

 

Foretaksmøtet vedtok: 

De regionale helseforetakene skal finansiere behovet for merkapasitet i Statens legemiddelverk 

knyttet til å gjennomføre metodevurderinger i spesialisthelsetjenesten. Statens legemiddelverk skal 

øke kapasiteten sin til metodevurderinger for systemet nye metoder med 10 årsverk. I 2019 skal de 

regionale helseforetakene finansiere ev. påløpte lønnskostnader, opp til 2,6 mill. kroner, til dette 

formålet. I 2020 skal de regionale helseforetakene finansiere 13 mill. kroner. Fordelingen av 

kostnadene mellom de regionale helseforetakene skal følge den nasjonale inntektsmodellen. 

 

Sak 8 Avlevering av fysisk arkiv til Norsk helsearkiv 
Foretaksmøtet viste til Forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret 

(helsearkivforskriften) og ba om at alle helseforetak inngår forpliktende avleveringsavtaler med 

Norsk helsearkiv om avlevering av fysisk pasientarkivmateriale. Avtalene skal blant annet angi 

tidspunkt for avleveringer. Foretaksmøtet ba videre de regionale helseforetakene om å starte 

arbeidet med avlevering til Norsk helsearkiv fra minst ett helseforetak i hver helseregion innen 

utgangen av 2019. 

 

Foretaksmøtet vedtok: 

Foretaksmøtet ber de regionale helseforetakene sørge for at alle helseforetak inngår forpliktende 

avleveringsavtaler med Norsk helsearkiv om avlevering av fysisk pasientarkivmateriale. Minst ett 

helseforetak i hver helseregion skal starte arbeidet med avlevering innen utgangen av 2019. 

Sak 9 Samarbeid om innkjøp mellom de regionale helseforetakene 

og Forsvaret 
Foretaksmøtet viste til innspill fra de regionale helseforetakene om mulig samarbeid om 

innkjøp mellom Sykehusinnkjøp HF og Forsvaret, og som fremgår av brev av 5. juni 2019 fra 

Helse Sør-Øst RHF. Foretaksmøtet ønsket at det skal etableres et gjensidig forpliktende 

samarbeid knyttet til innkjøp for å realisere både de samfunnsmessige gevinster og de 

koordineringsfordeler som ligger i dette for begge sektorer. Samarbeidet etableres i tråd med 

anbefalinger om prosesser og framdriftsplaner slik det fremkommer i brevet.  

 

Foretaksmøtet vedtok: 

Foretaksmøtet ber de regionale helseforetakene om å etablere et samarbeid med Forsvaret på 

innkjøpsområdet. 
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Sak 10 Fremtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon 
Regjeringen har bestemt at det skal startes et arbeid med å utvikle og anskaffe en ny løsning for 

nød- og beredskapskommunikasjon. Arbeidet skal også sikre en god overgang fra dagens 

Nødnett. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fått i oppdrag fra Justis- 

og beredskapsdepartementet å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU). Arbeidet skal 

gjennomføres i samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og aktuelle 

aktører. De regionale helseforetakene og Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 

(HDO) deltar for helsetjenesten.  

 

Foretaksmøtet vedtok: 

Foretaksmøtet ber de regionale helseforetakene delta i DSB og Nkom sitt arbeid med KVU, i 

samarbeid med andre sentrale aktører i helsetjenesten. HDO deltar i arbeidet på vegne av de 

regionale helseforetakene der det er hensiktsmessig. 

 

Sak 11 Fremtidig rolle for Nasjonal IKT HF 
Foretaksmøtet viste til krav i januar 2014 om at de regionale helseforetakene skulle etablere et 

felles helseforetak, Nasjonal IKT HF, for strategisk samarbeid på IKT-området.  

 

I foretaksmøtet i januar 2019 ble de regionale helseforetakene bedt om å vurdere hvordan 

samarbeidet mellom de regionale helseforetakene innen IKT-området bør organiseres, 

herunder å vurdere rollen til Nasjonal IKT HF. Oppdraget må ses i sammenheng med de store 

endringene i organiseringen av e-helseområdet de siste årene.  

 

Styrene i de regionale helseforetakene har sluttet seg til en anbefaling om å igangsette en styrt 

avvikling av Nasjonal IKT HF. Det er i vurderingene lagt vekt på endringer i aktørbildet og nye 

samarbeidsformer mellom de regionale helseforetakene. Disse to forholdene har medført at det 

blir færre oppgaver til Nasjonal IKT HF.  

 

Foretaksmøtet sluttet seg til anbefalingene.  

 

Foretaksmøtet vedtok: 

Foretaksmøtet slutter seg til anbefalingen om å gjennomføre en styrt avvikling av Nasjonal IKT 

HF. I den forbindelse ber foretaksmøtet de regionale helseforetakene om å: 

- videreføre det interregionale samarbeidet på IKT-området på en hensiktsmessig måte 

- sikre at opparbeidet kunnskap og kompetanse ikke går tapt, og at pågående oppgaver  

videreføres på en hensiktsmessig måte 

- sikre god ivaretakelse av medarbeidere 

 

 

Møtet ble hevet kl. 15.55. 

 

Oslo, 11. juni 2019 

 

 

Bent Høie                   Svein Ingvar Gjedrem 

 
Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 



 
 

Statsråden 
 
 

Helse Sør-Øst RHF 
Helse Vest RHF 
Helse Midt-Norge RHF 
Helse Nord RHF 

 
 
 

 
Deres ref Vår ref 

18/3392-23 

Dato 

21. juni 2019 

 
 
 
 
 

Oppdragsdokument 2019 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 114 S 
(2018-2019) 

 
Det vises til oppdragsdokument 2019 til de regionale helseforetakene av 16. januar 2019. Med 
forbehold om Stortingets behandling 21. juni 2019 av Prop. 114 S (2018-2019), jf. Innst. 391 S (2018- 
2019), sender departementet ut et tilleggsdokument til oppdragsdokumentet 2019. Det vises også til 
utbetalingsbrev for juli. 

 
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Andre oppgaver 2019: 
Utredningsoppdrag: 

• Det skal etableres en arbeidsgruppe bestående av representanter fra brukerorganisasjonene på 
rusfeltet, representanter fra private tilbydere med avtale innen TSB og de regionale 
helseforetakene. Arbeidet ledes av Helse Midt-Norge RHF og får følgende mandat: 
o Utarbeide et grunnlag for felles praksis for rettighetsvurderinger for å sikre at 

pasientrettighetene til rusavhengige blir ivaretatt på en enhetlig og omforent måte i alle 
helseforetak. 

o Sikre at alle pasienter på en klar og tydelig måte blir orientert om deres rett til fritt 
behandlingsvalg og derved mulighet for også å kunne velge en institusjon innen ordningen 
med fritt behandlingsvalg. 

Arbeidsgruppen skal legge berørte retningslinjer og lovverk til grunn for sitt arbeid. Formålet 
med arbeidet er å forhindre at like lidelser gis ulik rett til nødvendig helsehjelp og unngå at det 
utvikler seg ulik praksis. Helsedirektoratets prioriteringsveileder skal legges til grunn for 
arbeidet. Arbeidet skal leveres innen 1. mars 2020. 

 
 
 
 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 
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3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
Andre oppgaver 2019: 

• I oppdragsdokument 2019 er de regionale helseforetakene bedt om å legge Meld. St. 15 (2017- 
2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre til grunn for utvikling av tjenesten. Det 
skal rapporteres i Årlig melding 2019 for helseforetakenes samarbeid med kommunene. 

• Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre 
et forprosjekt for en felles journal- og samhandlingsløsning. Tiltaket omfatter kommunene 
utenfor Midt-Norge og samhandling med spesialisthelsetjenesten. Forprosjektet skal levere 
sine anbefalinger januar 2020. Anbefalingene skal deretter kvalitetssikres i tråd med statens 
prosjektmodell (KS2). Samhandling mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og 
spesialisthelsetjenesten er en sentral del av tiltaket. Det er avgjørende med en god prosess og 
godt samarbeid mellom Direktoratet for e-helse, KS og kommunesektoren og 
spesialisthelsetjenesten i forprosjektet. De regionale helseforetakene skal bidra i Direktoratet 
for e-helses arbeid med forprosjekt for en felles journal- og samhandlingsløsning. 

 
Utredningsoppdrag: 

• De regionale helseforetakene skal utrede mulige løsninger for sporing av implantater 
(medisinsk utstyr i risikoklasse 3), enten gjennom videreutvikling av pasientjournal, 
Kjernejournal eller ved etablering av et nasjonalt behandlingsregister. Tekniske løsninger og 
kostnader, samt tidsperspektiv for implementering må konkretiseres. Det må legges til grunn 
felles standarder for enhetlig og strukturert produktinformasjon om medisinsk utstyr for å 
understøtte effektiv dokumentasjon, informasjonsdeling, sporing og overvåking av 
implantater. Utredningen skal ledes av Helse Vest RHF, og skal skje i samarbeid med 
Direktoratet for e-helse og Statens legemiddelverk. 

• De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Midt-Norge RHF, følge opp 
Helsedirektoratets rapport fra november 2018 om lipødembehandling, og vurdere om det bør 
etableres et kirurgisk behandlingstilbud i Norge til pasientgruppen. Helsedirektoratet anbefaler 
at fagmiljøene innen plastikkirurgi vurderer utredning og behandlingsmetoder, og hvilke 
kriterier som skal legges til grunn for kirurgisk behandling. I tråd med direktoratets anbefaling 
bør et samarbeid med fagmiljøer i Sverige vurderes. Erfaringene fra Universitetssykehuset 
Nord-Norge med lipødembehandling og fra St. Olavs hospital om kirurgisk behandling av 
lymfødem tas med i vurderingen. Utredningen skal leveres innen 1. mars 2020. 

 
Forskning og innovasjon 

• De regionale helseforetakene skal legge til rette for at alle vitenskapelige artikler som utgår fra 
forskningsmidler utlyst i de regionale helseforetakene fra og med 1. januar 2021 skal være 
åpent tilgjengelige. 
Dette erstatter følgende i oppdragsdokument 2019: De regionale helseforetakene skal legge til 
rette for at alle vitenskapelige artikler som utgår fra forskning i de regionale helseforetakene 
skal være åpent tilgjengelige etter 1. januar 2020, i henhold til føringer i veileder fra Norges 
forskningsråd. Endringen er gjort i lys av at veilederen for Plan S utsetter fristen for 
implementering av planen med ett år. 



Side 3  

Personell, utdanning og kompetanse 
• Rapporter i oppfølgingsmøter med de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet i mai 

2019 viser at det er utfordringer knyttet til den nasjonale samordningen av legenes 
spesialistutdanning (jf. Spesialistforskriftens § 4, d). De regionale helseforetakene skal 
iverksette tiltak i 2019 for å styrke den nasjonale samordningen og harmoniseringen av 
legenes spesialistutdanning, herunder vurdere å etablere organisatoriske løsninger som kan 
ivareta dette tilfredsstillende på permanent basis. Arbeidet skal ledes av Helse Sør-Øst RHF. 

 
4. Oppfølging og rapportering 

Det skal rapporteres på pkt. 2, 3 og 6 i Årlig melding 2019. 

 
5. Oppdrag i forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) 
• Tiltak for klart språk 

De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Sør-Øst RHF og i samarbeid med 
Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse, iverksette tiltak for å gjøre innkallinger til time og brev 
om rett til helsehjelp lettere å forstå for pasientene. Tiltakene skal redusere omfanget av oppklarende 
henvendelser, manglende oppmøte og avlyste konsultasjoner pga. utilstrekkelige forberedelser som er 
knyttet til kommunikasjonssvikt. De regionale helseforetakene skal identifisere andre områder i 
kommunikasjonen med pasienter som kan forbedres med klart språk. Det skal etableres rutiner og 
systemer som sikrer at all slik kommunikasjon skrives i et klart språk. Det skal orienteres om status for 
arbeidet i Årlig melding 2019. 

 
• Forprosjekt for gjennomgang av lærings- og mestringstjenestene 

De regionale helseforetakene skal gjennomføre et forprosjekt for gjennomgang og revisjon av lærings- 
og mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten. Tilsvarende oppdrag vil bli gitt til Helsedirektoratet 
som skal gjennomføre et forprosjekt for gjennomgang av oppgavedeling og samhandling mellom 
lærings- og mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. De to forprosjektene skal koordineres og ansvaret for koordineringen legges til 
Helse Sør-Øst RHF. Arbeidet skal gjennomføres, og legges fram for Helse- og omsorgsdepartementet, 
innen medio mai 2020. 

 
• Framskrivninger 

Helse- og omsorgsdepartementet har i foretaksmøtene i 2016, 2017 og 2018 stilt krav til de regionale 
helseforetakenes bruk og samordning av framskrivninger. Dette arbeidet skal videreføres med 
følgende presiseringer: 

o Planlegging av framtidige tjenestetilbud skal gjøres med støtte i framskrivninger av 
befolkningens behov for helsetjenester. Framskrivningene skal gjennomføres med felles 
framskrivningsmodell. 

o Anslag på sentrale forutsetninger skal samordnes på tvers av de regionale helseforetakene 
og innrettes i tråd med overordnede prioriteringer. Dette vil bl.a. være forutsetninger 
knyttet til demografi, sykdomsbyrde, nye arbeidsformer, ny diagnostikk og behandling, 
oppgavedeling mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, teknologisk utvikling etc. Det skal gjøres lokale tilpasninger i 
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forutsetningene der det enkelte regionale helseforetak mener dette er relevant og 
nødvendig. 

o Det skal gjøres særskilte analyser innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling for å videreutvikling framskrivningsmodellen for disse tjenesteområdene. 
Analysene skal ta utgangspunkt i anbefalinger fra Helsedirektoratet om ansvars- og 
oppgavefordeling mellom psykisk helsevern og kommunene. 

o De regionale helseforetakene skal etablere ett felles fagnettverk/kompetansemiljø som 
utvikler og forvalter disse framskrivningsmodellene. Helse Sør-Øst RHF skal lede dette 
nettverket/miljøet. 

o De regionale helseforetakene skal bistå Helsedirektoratet i en vurdering av hvordan et 
felles framskrivningsverktøy for helseforetak og kommuner kan etableres med bruk av 
data fra både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Det forutsettes av relevante aktører involveres i arbeidet, og det skal leveres en rapport om arbeidet 
innen 1. november 2020. 

 
6. Private ideelle aktører 
• Regjeringen er opptatt av å styrke de ideelle virksomhetene. Det er behov for en klar 

målsetting og at de regionale helseforetakene utarbeider strategier for bruk av ideelle. 
o De regionale helseforetakene skal stille samme faglige krav til ideelle og kommersielle 

aktører som leverer tjenester til det offentlige. 
o De regionale helseforetakene skal inkludere ideelle aktører i sitt plan- og utviklingsarbeid. 

Dialogen med de ideelle må innrettes slik at den ikke medfører brudd på 
anskaffelsesreglene, særlig prinsippet om likebehandling, og slik at verken ideelle, deres 
paraplyorganisasjoner eller regionale helseforetak bryter konkurranselovens forbud mot 
konkurransebegrensende samarbeid. 

o De regionale helseforetakene skal ikke bygge opp og utvikle konkurrerende tilbud til 
eksisterende tilbud hos private, ideelle aktører. 

 

 
Med hilsen 

 

 
Bent Høie 

1 vedlegg 

 
Kopi 

Riksrevisjonen 
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Vedlegg 1 Tildeling av midler 
 
 

Kap. 732, postene 72-75 Basisbevilgningene til de regionale helseforetakene 
 

Postene 72-75 Økte pensjonskostnader 
I Prop. 1 S (2018–2019) ble det lagt til grunn en pensjonskostnad på 11 800 mill. kroner. 
Oppdaterte beregninger fra pensjonsleverandørene gir et nytt anslag for pensjons - 
kostnaden for 2019 på 13 000 mill. kroner, noe som er 1 200 mill. kroner høyere enn 
tidligere forutsatt. Dette forklares hovedsakelig ved tre forhold: endringer i de 
økonomiske forutsetningene som ligger til grunn for beregning av pensjonskostnaden, 
mindre pensjonsmidler enn forutsatt grunnet uventet svak avkastning i finansmarkedet 
høsten 2018 og noe økende bestand. Det vises for øvrig til foretaksmøtene 11. og 12. juni 2019 og sak 
om endring av driftskredittrammen. På denne bakgrunn økes basisbevilgningene med 1 200 mill. 
kroner: 

 
Kap 732, post 72 økes med 647 mill. kroner 
Kap 732, post 73 økes med 227 mill. kroner 
Kap 732, post 74 økes med 172 mill. kroner 
Kap 732, post 75 økes med 154 mill. kroner 
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