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Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 
 

Tid:  Styremøte torsdag 10. februar 2022 kl. 09:00-16:15 
Sted: Digitalt 
 

 

Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel 

001-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
002-2022 Godkjenning av protokoller fra styremøte 16. desember 2021 
003-2022 Virksomhetsrapport per desember 2021 
004-2022 Oppdrag og bestilling 2022 – økonomiske resultatkrav 
005-2022 Oppdragsdokument 2022 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra 

foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF – oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Sør-Øst 
006-2022 Regional telekomplattform fase 3.4-3.6 
007-2022 Sykehuspartner HF – fullmakt for gjennomføring av felles plattform - trinn 2 hybrid sky 

delfase 1 
008-2022 Sykehuset Østfold HF – oppstart prosjektinnramming for stråle- og somatikkbygg, Kalnes 
009-2022 Oslo universitetssykehus HF – langsiktige lokaler til rettsmedisin 
010-2022 Oslo universitetssykehus HF – lokalisering av regional seksjon psykiatri og 

utviklingshemning/autisme 
011-2022 Leie av lager til smittevernutstyr – fullmakt til administrerende direktør 
012-2022 Oppnevning av styrets valgkomité og styrets revisjonsutvalg (lukket møte) 
013-2022 Oppnevning av nye styrer og fastsetting av styregodtgjørelse i helseforetakene i Helse 

Sør- Øst og pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) fra 2022 -
2024  (unntatt offentlighet) 

014-2022 Pasientreiser HF – systemløsning for planlegging og optimalisering av rekvirerte reiser 
(unntatt offentlighet) 

015-2022 Årsplan styresaker  
016-2022 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 
017-2022 Fordeling av kompensasjon for økonomisk merbelastning ved koronapandemien andre 

halvår 2021 
 
Orienteringer 

1. Styreleder orienterer 
2. Foreløpige protokoller fra brukerutvalget 14. - 15. desember 2021, 18. - 19. januar 2022 

og 27. januar 2022 
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 15. desember 2021 
4. Brev til styreleder RHF fra Norsk Osteoporoseforbund 
5. Oversendelse av uttalelse fra Gjøvikregionen 
6. Sykehuset Innlandet HF – oversendelse av uttalelse fra flere avdelingsoverleger, 

overleger og tillitsvalgte  
7. Henvendelse fra Sametinget vedr styrerepresentanter i Helse Sør-Øst 
8. Arbeidet med ny eierskapsmelding – invitasjon til å gi innspill 

 
Temasak 

• Sykehuspartner HF – strategisk utvikling og kjernekompetanse  
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Tentativ kjøreplan: 
 

0900-0905 001-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
002-2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. desember 2021 

0905-1000 017-2022 Fordeling av kompensasjon for økonomisk merbelastning ved 
koronapandemien andre halvår 2021 

003-2022 Virksomhetsrapport per desember 2021 

1000-1100 004-2022 Oppdrag og bestilling 2022 – økonomiske resultatkrav 
005-2022 Oppdragsdokument 2022 fra Helse- og omsorgsdepartementet og 
protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF – oppdragsdokument til 
helseforetakene i Helse Sør-Øst 

1100-1115 Pause 

1115-1200 006-2022 Regional telekomplattform fase 3.4-3.6 
007-2022 Sykehuspartner HF – fullmakt for gjennomføring av felles plattform 
- trinn 2 hybrid sky delfase 1 

1200-1230 Lunsj 

1230-1315 008-2022 Sykehuset Østfold HF – oppstart prosjektinnramming 
009-2022 Oslo universitetssykehus HF – langsiktige lokaler til rettsmedisin 
010-2022 Oslo universitetssykehus HF – lokalisering av regional seksjon 
psykiatri og utviklingshemning/autisme 

1315-1320 011-2022 Leie av lager til smittevernutstyr – fullmakt til adm. direktør 

1320-1330 Pause 

1330-1400 015-2022 Årsplan styresaker 
016-2022 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

1400-1445 Temasak: Sykehuspartner HF – strategisk utvikling og kjernekompetanse 

1445-1500 Pause 

1500-1600 012-2022 Oppnevning av styrets valgkomité og styrets revisjonsutvalg  
(lukket møte) 
013-2022 Oppnevning av nye styrer og fastsetting av styregodtgjørelse i 
helseforetakene i Helse Sør- Øst og pensjonskassen for helseforetakene i 
hovedstadsområdet (PKH) fra 2022 -2024 (unntatt offentlighet) 
014-2022 Pasientreiser HF – systemløsning for planlegging og optimalisering 
av rekvirerte reiser (unntatt offentlighet) 

1600-1615 Styrets kvarter 

1615 Møteslutt 

 


