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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Ekstraordinært styremøte Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Skype-møte 

Dato: 19. november 2020 

Tidspunkt: Kl 20:30-21:15 
 
Følgende styremedlemmer møtte: 
    
Svein I. Gjedrem Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   
Kirsten Brubakk    
Olaf Qvale Dobloug    
Christian Grimsgaard    
Bushra Ishaq    
Vibeke Limi    
Einar Lunde   Forfall 
Lasse Sølvberg  
Sigrun E. Vågeng    

 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Nina Roland    
Lilli-Ann Stensdal    

 
Fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Eierdirektør Tore Robertsen 
Viseadministrerende direktør Jan Frich, økonomidirektør Hanne Gaaserød og direktør 
teknologi og e-helse Rune Simensen. 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

120-2020 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Styrets enstemmige 

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

121-2020 Økonomiske konsekvenser av Covid-19 pandemien – fordeling av 
gjenstående bevilgning 

 
Oppsummering 
Saken er en oppfølging av styresak 078-2020 Revidert nasjonalbudsjett 2020 - økonomiske 
konsekvenser av Covid-19.  
 
Helseforetakene og de private ideelle sykehus i regionen arbeider med å normalisere driften 
samtidig som smitteverntiltak og nødvendig beredskap ivaretas. Driftssituasjonen medfører 
fortsatt inntektsbortfall, økte beredskapskostnader og behov for investeringer som følge av 
Covid-19 pandemien.  
 
I denne saken forelegges styret forslag til fordeling av gjenstående beløp på 2 130 millioner 
kroner av Stortingets bevilgninger til Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med Covid-19 pandemien.  
 
Kommentarer i møtet 
Styret støtter det fremlagte forslaget til vedtak og takker for et godt saksfremlegg.  
 
Ansattvalgte styremedlemmer ga uttrykk for at det har vært krevende for de ansatte å få 
kompensasjon for ekstraarbeid under pandemien, og også i noen tilfeller når det forelå 
avtale om det. 
 
Styret legger til grunn at inngåtte avtaler med arbeidstakerorganisasjonene skal overholdes. 
 
Styrets enstemmige 

V E D T A K 
 
1. Styret konstaterer at bevilgninger gjennom Prop. 117 S (2019-2020) og Prop. 127 S 

(2019-2020) setter helseregionen i stand til å håndtere økonomiske effekter av 
Covid-19 pandemien i 2020.   
 

2. Styret slutter seg til at det tildeles 1 687,8 millioner kroner av gjenstående 
basisbevilgning til helseforetak og private ideelle sykehus i regionen i forbindelse 
med Covid-19 pandemien med følgende fordeling:  
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• Det fordeles 1 234,9 millioner kroner gjennom den regionale 
inntektsmodellen. 

• Videre gjøres følgende særskilte tildelinger: 
i. Oslo universitetssykehus HF tildeles 225 millioner kroner for dekning 

av økonomiske effekter knyttet til lands- og regionsfunksjoner. 
ii. Det tildeles inntil 49 millioner kroner for dekning av 

investeringskostnader ved etablering av økt analysekapasitet, hvorav 
18 millioner kroner til Akershus universitetssykehus HF, 23 millioner 
kroner til Oslo universitetssykehus HF og åtte millioner kroner til 
Vestre Viken HF. 

iii. Sunnaas sykehus HF tildeles 10,2 millioner kroner etter andel 
basisramme. 

iv. Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 
tildeles henholdsvis 45 millioner kroner og ti millioner kroner utover 
tildeling gjennom inntektsmodellen. 

v. Martina Hansens Hospital AS tildeles 12,9 millioner kroner, hvorav 4,9 
millioner kroner etter andel basisramme og åtte millioner kroner for 
reduksjon i variable inntekter som følge av beredskapsavtale med 
Vestre Viken HF. 

vi. Regionalt barnepalliativt team ved Oslo universitetssykehus HF 
tildeles 0,8 millioner kroner, slik at samlet tildeling for 2020 utgjør tre 
millioner kroner. 

vii. Det tildeles 100 millioner kroner til det regionale helseforetaket for 
finansiering av regionale investeringer i utstyr. 

 
3. Styret slutter seg til at gjenværende del av basisbevilgning på 442,2 millioner kroner 

holdes tilbake i det regionale helseforetaket for å kunne håndtere eventuelle 
ytterligere uforutsette hendelser som følge av Covid-19 pandemien i 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 21:15  
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Hamar, 19. november 2020 
 
 
 

   

Svein I. Gjedrem  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  nestleder 
 
 
 
 

  

Kirsten Brubakk  Olaf Qvale Dobloug 
 
 
 
 

  

Christian Grimsgaard  Bushra Ishaq 
 
 
 
 

  

Vibeke Limi  Einar Lunde 
 
 
 
 

  

Lasse Sølvberg  Sigrun E. Vågeng 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 
styresekretær 
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