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Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 17. juni 2021 
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Årsplan styresaker 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsplan styresaker tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 10. juni 2021 
 
 
 
Jan Frich 
konstituert administrerende direktør 
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Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2021 
Ajourført per: 10.06.21 TR 
 
Dato og sted Saker til beslutning Saker til orientering Temasaker 

Ekstraordinært styremøte 
Torsdag 1. juli kl 0830 
 
Sted: Digitalt 

• Fordeling av tilskudd til smittevern- og 
beredskapstiltak ved koronapandemien i 2021 

• Akershus universitetssykehus HF – avhending av del 
av Vestveien 15. 

  

Torsdag 19. august 2021 
 
Sted: Hamar 

• Virksomhetsrapport per juni og juli 2021 
• Regional plan for utdanning og kompetanseutvikling  
• Tertialrapport 1 201 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 
• Legebemannede ambulanser 
• Nasjonalt og regionalt program for tarmscreening 
• Regional EPJ-modernisering 
• Plan for styrking av helsetjenester i fengsel innen 

psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (områdefunksjon) 

• Årsplan styresaker  
• ADs driftsorienteringer 
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget 

• Fellesmøte med 
brukerutvalget 
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Dato og sted Saker til beslutning Saker til orientering Temasaker 

Torsdag 23. september 
2021 
 
Sted: Hamar 

• Virksomhetsrapport per august 2021 
• Strukturelle tiltak og planlegging innen 

bemanningsområdet 
• Halvårsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 

2021 
• Status arbeidet med informasjonssikkerhet 

• Årsplan styresaker  
• ADs driftsorienteringer  
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget 

 

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  
• Regional data- og analyseplattform 

• 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 
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Dato og sted Saker til beslutning Saker til orientering Temasaker 

Torsdag 16. desember 
2021 
 
Sted: Hamar 

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

resultatkrav  
• Kvalitet og pasientsikkerhet 
• Regional plan laboratorieområdet  
• Regional plan for bildediagnostikk  
• Vurdering av intensivkapasiteten i Helse Sør-Øst 
• Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak og 

regional inntektsmodell i Helse Sør-Øst 

• Årsplan styresaker  
• ADs driftsorienteringer 
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget 

 

 
 
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 
• Sunnaas sykehus HF – byggetrinn 3, prosjektinnramming 
• Laboratoriedataløsning Vestre Viken HF 

 
 


