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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Skype/telefon 

Dato: 12. mai 2020 

Tidspunkt: Kl 15:00 – 18:00 

 

Følgende styremedlemmer møtte: 

    

Svein I. Gjedrem Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   

Kirsten Brubakk    

Olaf Qvale Dobloug    

Christian Grimsgaard    

Bushra Ishaq    

Vibeke Limi    

Einar Lunde   Fra kl 15:10 

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, direktør 
teknologi og e-helse Rune Simensen, direktør personal og kompetanseutvikling Svein 
Tore Valsø, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin 
Sande og enhetsleder IKT-prosjektportefølje Eli Stokke Rondeel 
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Saker som ble behandlet: 

 
 

045-2020 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

046-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. april 2020 

 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Protokoll fra styremøte 30. april 2020 godkjennes.  
 
 
 

047-2020 
Sykehuset Telemark HF – utbygging somatikk Skien, konseptfase 
steg 1  

 

Oppsummering 

Saken gjelder utbygging og ombygging ved Sykehuset Telemark HF, Skien. Prosjektet 
innebærer etablering av stråleterapi med støttefunksjoner og nytt bygg for sengeområder 
og akuttmottak. 
 
Styret ba i sak 055-2018 Sykehuset Telemark HF – prosjekt utvikling av somatikk Skien, 
videreføring til konseptfase, om en orientering om arbeidet etter at steg 1 av konseptfasen er 
fullført. 
 
Styret skal i tråd med gjeldende fullmaktstruktur for bygginvesteringer, sak 073-2019, 
godkjenne hovedprogram og hovedalternativ som steg 1 av konseptfasen.   
 
Saken gjør rede for arbeidet med steg 1 av konseptfasen og presenterer hovedprogram og 
hovedalternativ med virksomhetsinnhold, grunnlag for dimensjonering, økonomiske 
beregninger og overordnede krav til bygg, teknikk, uteområder og infrastruktur.   
 

Kommentarer i møtet 

Styret slutter seg til forslaget til vedtak. Styret understreker at det må arbeides videre med 
en finansieringsordning for denne typen prosjekter hvor også kapitalkostnadene inkluderes. 
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Styret viste også til at Sykehuset Telemark HF og andre helseforetak som har 
byggeprosjekter må sette seg inn i evalueringsrapporten for nytt østfoldsykehus når denne 
foreligger. 
 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
1. Styret godkjenner fremlagt hovedprogram og ber om at dette legges til grunn for det 

videre arbeidet i steg 2 av konseptfasen. 
 

2. Styret godkjenner at alternativ 3 for utbygging av somatikk ved Sykehuset Telemark HF 
Skien, bestående av et kreftsenter med enhet for stråleterapi og nytt sengebygg med 
akuttsenter, bearbeides videre i steg 2 av konseptfasen. 

 
 
 

048-2020 Innføring av kryptert stamnett som kjøp av tjeneste fra Norsk 
Helsenett SF 

 
Administrerende direktør trakk saken fra behandling. 
 
 

049-2020 Regional delstrategi for teknologiområdet 

 

Oppsummering 

Denne saken bygger på regional utviklingsplan og beskriver strategi, mål og retning for 
videre utvikling av teknologiområdet i Helse Sør-Øst. Regional delstrategi for 
teknologiområdet er utarbeidet med deltagelse fra helseforetakene og behandlet i 
direktørmøtet i regionen. Delstrategien er også presentert og diskutert i styremøtet 5. 
februar 2020, jf. styresak 008-2020. Innspill fra styret er innarbeidet og strategien legges nå 
fram for beslutning. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret slutter seg til den regionale delstrategien for teknologiområdet. Styret understreket 
at det må være kort gjennomføringstid fra gode innovasjonsideer til teknologiske løsninger 
er utviklet. 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret slutter seg til regional delstrategi for teknologiområdet. 
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050-2020 Oslo universitetssykehus HF - forlengelse av leieforhold og bruk av 
opsjon i leieavtale for Kreftregisterets lokaler  

 

Oppsummering 

Oslo universitetssykehus HF, Kreftregisteret, inngikk i 2011 leieavtale for arealer i Oslo 
Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI) med overtakelse av lokalene i juli 2015. OCCI er 
lokalisert i Ullernchausseen 64 ved siden av Radiumhospitalet. Leieavtalen ble inngått for 
fem år, med opsjon på forlengelse i fem pluss fem år. Avtalens første periode utløper i 2020, 
og Oslo universitetssykehus HF, Kreftregisteret, vil forlenge leieforholdet.  
 
Avtaleforlengelsen har en verdi på over 100 millioner kroner og må godkjennes av styret i 
Helse Sør-Øst RHF etter fullmaktgrensene i finansstrategien (styresak 033-2019). Styret ved 
Oslo universitetssykehus HF behandlet forlengelse av leieavtalen i styresak 91/2019. 
Kreftregisteret har varslet utleier at det er ønskelig med forlengelse av leieforholdet og tatt 
forbehold om godkjennelse av styret i Helse Sør-Øst RHF. 
 
Kreftregisterets formål er regulert gjennom egen lov og forskrift (helseregisterloven og 
kreftregisterforskriften). Kreftregisteret har egen finansieringspost på statsbudsjettet 
(omtalt under kap. 732, post 70, postene 72–75 og post 78 i statsbudsjettet 2020) og eget 
enhetsstyre. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret sluttet seg til forslaget til vedtak. 
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret gir Oslo universitetssykehus HF fullmakt til å videreføre leieavtale for lokaler til 
Kreftregistertet med Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS i fem år og å benytte en opsjon 
på ytterligere fem år. 
 
 
 

051-2020 Vestre Viken HF - nytt hovedkontor med samlokalisering av 
administrasjonen i Drammen 

 
Saken ble handlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26 a, annet ledd. 
 
 
 
Styrets vedtak fremgår av B-protokoll. 
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052-2020 Styrende dokumenter for Helse Sør-Øst RHF i 2020 

 
Oppsummering 

Helse Sør-Øst RHF skal sørge for spesialisthelsetjenester til befolkningen i regionen («sørge 
for»-ansvaret) og ivareta eieransvaret for underliggende helseforetak. Oppgavene skal løses 
innenfor et sett av lover, regler og forventninger til måloppnåelse, herunder 
spesialisthelsetjenesteloven (sykehusenes plikter), pasientrettighetsloven (om pasientenes 
rett til helsehjelp, fritt sykehusvalg etc.) og helseforetaksloven (om organiseringen av 
sykehus). I tillegg til helselovgivningen vil også lover for forholdet mellom virksomhet og 
ansatte (eksempelvis arbeidsmiljøloven) og miljølovgivning (eksempelvis 
forurensningsloven) gi føringer for hvordan Helse Sør-Øst RHF planlegger og etterlever krav 
til virksomheten. 
 
Denne saken gir en oversikt over de sentrale styrende dokumenter som legger føringer for 
virksomheten i det regionale helseforetaket og de helseforetak det regionale helseforetaket 
eier.  
 

Kommentarer i møtet 

Styret ba om at oversikten ble oppdatert med forskrift om ledelse og kvalitet i helse- og 
omsorgstjenesten, instruks for revisjonsutvalget og lenke til ny melding om Statens direkte 
eierskap i selskaper — Bærekraftig verdiskaping som nå er behandlet av Stortinget. 
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret er kjent med og tar til etterretning oversikten over styrende dokumenter 
 
 
 

053-2020 Årsplan styresaker 

 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Årsplan styresaker tas til orientering. 
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054-2020 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

 
Administrerende direktør orienterte i tillegg til de skriftlige orienteringer om: 

 Revidert nasjonalbudsjett fremlagt av Regjeringen i dag 
 Status koronaepidemien. Presentasjonen sendes styret etter møtet. 

 
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
 
 
 

 

 
 
 
Møtet hevet kl 18:05  
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Oslo, 12. mai 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 

 
 
 
 
 
 


