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PROTOKOLL 
FRA 

FORETAKSMØTE I SØRLANDET SYKEHUS HF 
 
Torsdag 03. juni 2021 klokken 11:15 ble det avholdt foretaksmøte i Sørlandet sykehus 
HF. Møtet ble gjennomført digitalt, sammen med Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset 
Telemark HF. 
 
Dagsorden: 
1. Foretaksmøtet konstitueres 
2. Dagsorden 
3. Årlig melding 2020, jf. vedtektene §§ 6 og 14 
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2020, jf. lov om 

helseforetak § 43 og vedtektene § 6 
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44 
6. Rehabiliteringstilbudet innen spesialisthelsetjenesten 
7. Etablering av nettverk knyttet til helsefellesskap 
8. Medikamentkostnader og konsultasjonsegenandeler for eggdonorer 
9. Døgnkapasitet innenfor psykisk helsevern 
10. Psykisk helsevern for barn og unge 
 
 
Til stede var: 
Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Svein Gjedrem, 
som også ledet møtet. 
 
I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF: 

Konstituert administrerende direktør Jan Frich 
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokoll 

 
Fra styret i Sørlandet sykehus HF møtte: 

Styreleder Bjørn Walle 
Nestleder Helene Falch Fladmark 

 
I tillegg møtte fra administrasjonen i Sørlandet sykehus HF: 

Administrerende direktør Nina Mevold 
 
Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven. 
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven. 
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Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres  
 
Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket styreleder Svein Gjedrem velkommen 
og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til 
innkallingen. 
 
Styreleder Bjørn Walle ble valgt til å godkjenne protokollen sammen med møteleder. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt. 
 
 
Sak 2: Dagsorden 
 
Styreleder Svein Gjedrem spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. 
Det var ingen merknader til dagsorden. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Dagsorden godkjennes. 
 
 
Sak 3: Årlig melding 2020, jf. vedtektene §§ 6 og 14 
 
Vedtektenes § 14 pålegger Sørlandet sykehus HF å oversende årlig melding til Helse Sør-
Øst RHF. Meldingen skal omfatte styrets rapport for foregående år. Rapporten skal vise 
hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøte eller satt som vilkår for 
økonomisk kompensasjon, er oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår av Oppdrag 
og bestilling 2020 til Sørlandet sykehus HF. 
 
Årlig melding for 2020 fra Sørlandet sykehus HF er behandlet i helseforetakets styre og 
oversendt Helse Sør-Øst RHF innen fristen. 
 
Meldingen er gjennomgått i Helse Sør-Øst RHF og vurdert opp mot de krav som er stilt 
til helseforetaket i Oppdrag og bestilling 2020 og foretaksmøter i løpet av året. Generelt 
vurderes den årlige meldingen å være dekkende og relevant for de etterspurte 
rapporteringspunktene. 
 
Covid-19 pandemien har preget driften gjennom store deler av 2020. Ansatte i 
helseforetakene har blitt stilt overfor betydelige utfordringer, krav og forventninger. Det 
er gjort en stor innsats for å yte gode og trygge helsetjenester, gjennomføre godt 
smittevern, omstille og øke behandlingskapasiteten, samt prioritere og rasjonere på 
knappe ressurser. Ansatte i helseforetakene fortjener anerkjennelse og respekt for den 
innsatsen som er lagt ned for å bidra til å ta Norge trygt gjennom pandemien. 
Helseforetaket har gjennom 2020 arbeidet godt med å normalisere driften og hente inn 
etterslep innen de rammer pandemien har tillatt. 
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2020 har også for teknologiområdet vært preget av den pågående pandemien. 
Foretaksmøtet er tilfreds med at en rekke større og mindre tiltak er iverksatt på kort tid, 
for blant annet å redusere fysisk oppmøte på sykehusene og støtte aktiviteter knyttet til 
prøvetaking og analyser. Bruken av videokonsultasjoner er også økt kraftig i omfang, og 
det planlagte arbeidet med digital hjemmeoppfølging er intensivert i helseforetakene. 
 
I Helse Sør-Øst utarbeides det årlig en plakat med konkrete styringsmål. Styringsmålene 
i plakaten er tatt inn i oppdrag og bestilling til Sørlandet sykehus HF. 
 
I gjennomgangen har Helse Sør-Øst RHF spesielt merket seg utviklingen innen 
nedenstående områder. 
 
 Pakkeforløp kreft 
 
Ved Sørlandet sykehus HF er 74 prosent av pakkeforløpene for kreft gjennomført innen 
standard forløpstid i 2020. I Oppdrag og bestilling 2020 ble det fremmet krav om at 
andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 
kreftformene skulle være minst 70 prosent. Foretaksmøtet er fornøyd med den samlede 
måloppnåelsen og forutsetter at det gode arbeidet videreføres i 2021. Kravet om 70 
prosent måloppnåelse gjelder for hver enkelt av de 26 kreftformene og helseforetaket 
må intensivere innsatsen for å nå dette målet. 
 
 
 Ventetider somatikk 
 

Sørlandet sykehus HF har en gjennomsnittlig ventetid på 71,8 dager i 2020. 
Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk er lengre enn kravet i Oppdrag og bestilling 
2020 om 54 dager. 

 
 Ventetider psykisk helsevern 
 

Sørlandet sykehus HF har en gjennomsnittlig ventetid på 49 dager innen psykisk 
helsevern for voksne i 2020. Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern for 
voksne er lengre enn kravet i Oppdrag og bestilling 2020 om 40 dager. Målet er 
således ikke nådd for 2020 og det må arbeides for måloppnåelse i 2021. 
 
Helseforetaket har en gjennomsnittlig ventetid på 38,6 dager innen psykisk helsevern 
for barn og unge i 2020. Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern for barn og 
unge er lengre enn kravet i Oppdrag og bestilling 2020 om 37 dager. Målet er således 
ikke nådd for 2020 og det må arbeides for måloppnåelse i 2021. 

 
 Ventetider tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
 

Sørlandet sykehus HF har en gjennomsnittlig ventetid på 29,8 dager innen TSB. 
Gjennomsnittlig ventetid innen TSB er kortere enn kravet i Oppdrag og bestilling 
2020 om 30 dager. Foretaksmøtet er fornøyd med måloppnåelsen og forutsetter at 
det gode arbeidet videreføres. 
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 Det er i Oppdrag og bestilling 2020 stilt krav om høyere vekst innen psykisk 

helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Kravet måles 
ved gjennomsnittlig ventetid, aktivitet (polikliniske konsultasjoner) og kostnader. 

 
Gjennomsnittlige ventetider ved Sørlandet sykehus HF er omtalt ovenfor. 
 
Økning i poliklinisk aktivitet fra 2019 til 2020 har vært mindre for somatikk enn for 
psykisk helsevern. Økningen i poliklinisk aktivitet har vært høyere for somatikk enn 
for TSB. Kravet er dermed bare delvis oppfylt. 
 
Kostnadsnivået har økt mer for psykisk helsevern barn og unge og TSB enn for 
somatikk. Kostnadsnivået har økt mindre for psykisk helsevern for voksne enn for 
somatikk. Kravet er dermed bare delvis oppfylt. 

 
 Foretaksmøtet vil understreke viktigheten av arbeidet med bedre måloppnåelse 

innen pakkeforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det 
vises i den forbindelse også til Regional fagplan for psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling behandlet i styret i Helse Sør-Øst RHF, jf. styresak 041-
2021. 
 

 Det er et mål at all behandling i størst mulig grad skal være basert på frivillighet. 
Brukerstyrte plasser for pasienter med psykiske lidelser og utbygging av differensiert 
ambulant virksomhet er satsingsområder i arbeidet for å redusere tvangsbruk. 
 
Resultater i 2020 viser at målet om redusert bruk av tvang ikke er nådd på regionalt 
nivå. Utviklingen i bruk av tvang skal ha stor ledelsesmessig oppmerksomhet og tiltak 
som kan underbygge en positiv utvikling må følges opp. 

 
 
Utvikling hittil i 2021 
 
Pandemisituasjonen vil fortsatt være uforutsigbar i 2021 og nye smitteutbrudd kan 
oppstå lokalt. Sørlandet sykehus HF må derfor også i 2021 være forberedt på smitte og 
sykdom i befolkningen, med mulig behov for økt sengekapasitet og spesielt 
intensivkapasitet. Samtidig vil vaksinering av befolkningen bidra til å forbedre 
situasjonen utover i 2021. Det er viktig at helseforetaket opprettholder en mest mulig 
normal drift gjennom 2021 og har særskilt oppmerksomhet på å hente inn noe av det 
etterslepet som har oppstått som følge av pandemien.  
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Foretaksmøtet tar årlig melding 2020 fra Sørlandet sykehus HF til orientering. 
 
 



 
 

 

Protokoll fra foretaksmøte i Sørlandet sykehus HF 03. juni 2021 Side 5 av 7 

Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2020, jf. lov 
om helseforetak § 43 og vedtektene § 6 

 
Forslag til årsregnskap og årsberetning 2020 for Sørlandet sykehus HF er behandlet i 
helseforetakets styremøte 28. april 2021. 
 
Styret i Sørlandet sykehus HF har fremlagt et positivt årsresultat på 188,2 millioner 
kroner. Det regnskapsmessige overskuddet overføres til annen egenkapital. 
 
Foretaksmøtet viste til resultatkrav for Sørlandet sykehus HF slik det fremgår i Oppdrag 
og bestilling 2020: 
 
Årsresultat 2020 for Sørlandet sykehus skal være på minst 40 millioner kroner. 
 
Det fremlagte årsresultatet innebærer at årsresultatet er 148,2 millioner kroner høyere 
enn resultatkravet. Foretaksmøtet er tilfreds med at resultatkravet for 2020 er oppfylt. 
 
Det fremlagte regnskapet er godkjent av helseforetakets revisor. 
 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2020 godkjennes. 
 
 
Sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44 
 
Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med 
avgivelse av revisjonsberetning. Sørlandet sykehus HF har i 2020 mottatt regning på kr 
250 400,- for lovpålagt revisjon. I henhold til helseforetakslovens § 44 annet ledd, 
godkjente foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2020. 
 
 
Sak 6: Rehabiliteringstilbudet innen spesialisthelsetjenesten 
 
I sammenheng med Stortingets behandling av Dokument 8:43 S (2020–2021), Innst. 271 
S (2020–2021) gjorde Stortinget følgende vedtak: 
 
"Stortinget ber regjeringen sørge for at rehabiliteringstilbud innen spesialisthelsetjenesten 
ikke legges ned før man har sikret at kommunene er i stand til å overta ansvaret for de 
aktuelle pasientgruppene." 
 
Det vises til krav i oppdragsdokument for 2015 hvor det ble understreket at omstilling 
av tjenester som berører kommunene skal synkroniseres slik at de ikke gjennomføres 
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før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Foretaksmøtet ba 
helseforetaket følge opp Stortingets vedtak og legge vekt på samarbeid mellom 
helseforetak og kommuner ved endringer i rehabiliteringstilbud. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Helseforetaket bes om å sikre at rehabiliteringstilbud innen spesialisthelsetjenesten ikke 
legges ned før man har sikret at kommunene eventuelt er i stand til å overta ansvaret for 
de aktuelle pasientgruppene. 
 
Sak 7: Etablering av nettverk knyttet til helsefellesskap 
 
Foretaksmøtet viste til at helsefellesskapene har stor nytte av å utveksle erfaringer og 
lære av hverandre. Helsedirektoratet skal bistå helsefellesskapene med bl.a. 
styringsinformasjon på tvers og praktisk veiledning. For å legge til rette for 
erfaringsutveksling og informasjonsdeling vil Helsedirektoratet fasilitere et nasjonalt 
nettverk mellom de 19 helsefellesskapene. Dette vil bidra til at helsefellesskapene kan 
lære av hverandre, både i etableringsfasen og når de kommer i gang med utvikling og 
planlegging av tjenester til de fire pasientgruppene, og få tilgang til relevant informasjon 
fra Helsedirektoratet. De regionale helseforetakene og KS inviteres også til å delta i 
nettverket. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Helseforetaket skal delta i nasjonalt nettverk for erfaringsutveksling og informasjonsdeling 
mellom helsefellesskap som fasiliteres av Helsedirektoratet. 
 
Sak 8: Medikamentkostnader og konsultasjonsegenandeler for eggdonorer 
 
Foretaksmøtet viste til at eggdonasjon ble lov fra 1. januar 2021. Donorene skal ikke 
belastes med kostnadene til medikamenter, egenandeler, e.l. De skal heller ikke være 
nødt til å legge ut for dette. Foretaksmøtet la til grunn at dette er kostnader som 
helseforetaket må dekke innenfor egne budsjettrammer. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
I forbindelse med eggdonasjon skal helseforetaket dekke donors kostnader til 
medikamenter og egenandeler mv. Det må etableres hensiktsmessige systemer som sørger 
for at donorene ikke må legge ut for slike utgifter. 
 
Sak 9: Døgnkapasitet innenfor psykisk helsevern 
 
I sammenheng med behandlingen av Dokument 8:130 S (2019–2020), Innst. 243 S 
(2020–2021) gjorde Stortinget følgende vedtak:  

 
"Stortinget ber regjeringen umiddelbart stanse nedbyggingen av døgnplasser i psykisk 
helsevern."  
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Foretaksmøtet ba helseforetaket følge opp Stortingets vedtak. Foretaksmøtet viste for 
øvrig til at det er satt i gang en gjennomgang av kapasitet og analyse av fremtidige behov 
for døgnplasser og øvrige tjenester i psykisk helsevern. Oppdraget ble gitt til Helse Sør-
Øst RHF i revidert oppdragsdokument for 2019 og rapport om arbeidet skal leveres til 
Helse- og omsorgsdepartementet sommeren 2021. Kapasiteten innenfor psykisk 
helsevern vil vurderes på bakgrunn av denne rapporten.  
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Helseforetaket skal ikke redusere døgnkapasiteten i psykisk helsevern før det er foretatt en 
ny vurdering på grunnlag av en samlet analyse av fremtidig kapasitetsbehov, jf.  oppdrag 
til Helse Sør-Øst RHF i revidert oppdragsdokument 2019. 
 
Sak 10: Psykisk helsevern for barn og unge 
 
Det er økt oppmerksomhet om barn og unges psykiske helsesituasjon under 
koronapandemien. Helse Sør-Øst RHF har fulgt opp helseforetakenes arbeid med 
ivaretakelse av psykisk helsevern, særlig for barn og unge, tett under hele pandemien.  
Tilbakemelding fra helseforetak og sykehus og tall fra Norsk Pasientregister indikerer 
en økning i behandlingsbehov for barn og unge innen psykisk helsevern, spesielt 
innenfor spiseforstyrrelser. Videre pekes det på at smitteverntiltak i samfunnet har ført 
til flere og mer alvorlige lidelser blant barn og unge.  
 
Foretaksmøtet er ikke fornøyd med årets utvikling innen psykisk helsevern og særlig for 
barn og unge. Det understrekes at det fortsatt er viktig med tett oppfølging av mål- og 
resultatstyringen innen psykisk helsevern for barn og unge i helseforetakene. 
Foretaksmøtet legger til grunn at arbeidet med å innfri prioriteringsregelen prioriteres høyt 
i 2021.Helseforetaket skal i 2021 utarbeide konkrete tiltaksplaner og avsette 
nødvendige ressurser til arbeidet med psykisk helsevern. Tiltak rettet mot barn unge 
skal ha særskilt oppmerksomhet.  
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Helseforetaket skal utarbeide konkrete tiltaksplaner og avsette tilstrekkelige ressurser for å nå 
målet om høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk. Tiltak rettet mot barn 
og unge skal prioriteres.  
 
Møtet ble hevet klokken 11:35. 
 
Oslo, 03. juni 2021. 
 
 

styreleder Svein Gjedrem 
Helse Sør-Øst RHF 

 styreleder Bjørn Walle 
Sørlandet sykehus HF 

 
Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur.
 


