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Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2021 
Ajourført per: 10.02.21 
 

Dato og sted Saker til beslutning Saker til orientering Temasaker 

Onsdag 21. og torsdag  
22. april 2021 
 
Sted: Hamar 

• Virksomhetsrapport per februar og mars 2021  
• Årsregnskap og årsberetning 2020 
• Årlig gjennomgang av styrende dokumenter 
• Gjennomføring av foretaksmøter i juni 2021 
• Premisser for helseforetakenes utviklingsplaner 
• Regional plan psykisk helsevern og rusbehandling 
• Nasjonalt og regionalt program for tarmscreening 
• Legebemannede ambulanser 
• Sluttrapport fra prosjektet ParkinsonNet i Norge 
• Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – 

virksomhetsinnhold og lokalisering 
• Regional løsning for helselogistikk, plan for 

gjennomføring og kostnadsramme for prosjektet  
• Innføring av ERP-løsning for Sykehusapotekene HF 
• Sykehuspartner HF, kjernekompetanse 
• Revisjon av finansstrategien 
• Rapport fra evaluering av prosessen med anskaffelse 

av ambulanseflytjenester  
• Møteplan for styret 2022  

• Styresaker i Helse Sør-Øst 
RHF – status og oppfølging 

• Årsplan styresaker  
• ADs driftsorienteringer 
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget 

• Personalpolitikk og 
ledelse 
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Dato og sted Saker til beslutning Saker til orientering Temasaker 

Torsdag 17. juni 2021 
 
Sted: Hamar 

• Virksomhetsrapport per april og mai 2021 
• Virksomhetsrapport per 1. tertial 2021 
• Tertialrapport 1 2021 for regional IKT-

prosjektportefølje  
• Tertialrapport 1 2021 for programmet STIM, 

Sykehuspartner HF 
• Følgerevisjon av programmet STIM i regi av 

Sykehuspartner HF per første tertial 2021 
• Tertialrapport 1 2021 for regionale byggeprosjekter 
• Økonomisk langtidsplan 2022- 2025 
• Kvalitet og pasientsikkerhet 
• Regional EPJ-modernisering  
• Sykehuspartner HF - status og videre plan for 

prosjektet Windows 10 

• Årsplan styresaker  
• ADs driftsorienteringer 
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget 

 

Torsdag 19. august 2021 
 
Sted: Hamar 

• Virksomhetsrapport per juni og juli 2021 
• Regional plan for utdanning og kompetanseutvikling  
• Regional data- og analyseplattform 

• Årsplan styresaker  
• ADs driftsorienteringer 
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget 

• Fellesmøte med 
brukerutvalget 

 

Torsdag 23. september 
2021 
 
Sted: Hamar 

• Virksomhetsrapport per august 2021 
• Halvårsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 

2021 
• Status arbeidet med informasjonssikkerhet 

• Årsplan styresaker  
• ADs driftsorienteringer  
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget 
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Dato og sted Saker til beslutning Saker til orientering Temasaker 

Torsdag 21. oktober 2021 
 
Sted: Besøke helseforetak 

• Virksomhetsrapport per september 2021  
• Virksomhetsrapport per 2. tertial 2021 
• Tertialrapport 2 2021 for regional IKT-

prosjektportefølje 
• Tertialrapport 2 2021 for programmet STIM, 

Sykehuspartner HF 
• Følgerevisjon av programmet STIM i regi av 

Sykehuspartner HF per andre tertial 2021 
• Tertialrapport 2 2021 for regionale byggeprosjekter 
•  Årlig gjennomgang av styringssystemet 

• Årsplan styresaker  
• ADs driftsorienteringer  
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget 

 

Onsdag 24. og torsdag 25. 
november 2021 
 
Sted: Hamar 

• Virksomhetsrapport per oktober 2021 
• Budsjett 2022 – fordeling av midler til drift og 

investeringer 
• Innspill til statsbudsjett for 2023 
• Regional plan for rehabilitering  

• Styresaker i Helse Sør-Øst 
RHF – status og oppfølging 

• Årsplan styresaker  
• ADs driftsorienteringer 
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget 

• Styreevaluering 

Torsdag 16. desember 
2021 
 
Sted: Hamar 

• Virksomhetsrapport per november 2021 
• Revisjonsplan 2022 
• Tildeling regionale forskningsmidler  
• Oppdrag og bestilling 2021 til helseforetakene, 

resultatkrav  
• Regional plan laboratorieområdet  
• Regional plan for bildediagnostikk  
• Kvalitet og pasientsikkerhet 

• Årsplan styresaker  
• ADs driftsorienteringer 
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget 
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Saker til behandling hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt: 

• Sykehuset Østfold HF – redegjørelse for kapasitetssituasjonen og aktuelle tiltak på kort og mellomlang sikt 
• Akershus universitetssykehus HF – oppstart konseptfase nytt stråle- og somatikkbygg 
• Sørlandet sykehus HF – oppstart prosjektinnramming akuttbygg 
• Sunnaas sykehus HF – byggetrinn 3, prosjektinnramming 
• Styringssystemer og utvikling innen bemanningsområdet 
• Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak og regional inntektsmodell i Helse Sør-Øst 
• Laboratoriedataløsning Vestre Viken HF 

 
 
 


