
Side 1 av 21 

Vedlegg sak 058-2022 

Status og oppfølging av styrevedtak til og med februar 2022  
 

 

Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging 

052-2016 KAPASITETSUTFORDRINGER 
OSLO OG AKERSHUS 
SYKEHUSOMRÅDER 
Møtedato 16.06.16 

1. Styret konstaterer at det er behov for avlastning av Akershus 
universitetssykehus HF for å sikre tilstrekkelig kapasitet for å møte 
framtidig befolkningsvekst.  

2. Styret har tidligere vedtatt at spesialisthelsetjenestetilbudet for 
befolkningen i Vestby kommune skal overføres fra Akershus 
universitetssykehus HF til Sykehuset Østfold HF. Etter overføring av 
spesialisthelsetjenesteansvaret for Vestby kommune vil neste avlastning 
av Akershus universitetssykehus HF være overføring av spesialist-
helsetjenestetilbudet innen somatikk for befolkningen i bydel Alna til Oslo 
sykehusområde.  

3. I det videre arbeidet med å sikre tilstrekkelig kapasitet i Oslo og Akershus 
sykehusområder presiserer styret følgende:  
a. Akershus universitetssykehus HF må fortsette sitt systematiske arbeid 

med optimalisering av driften.  
b. Endelig tidspunkt for overføring av spesialisthelsetjenesteansvaret for 

bydel Alna til Oslo sykehusområde besluttes av administrerende 
direktør, herunder tilordning mellom bydeler og helseforetak/sykehus 
i Oslo sykehusområde. 

c. I et fremtidig målbilde inngår bydel Alna sammen med bydelene 
Grorud og Stovner i opptaksområdet til et nytt lokalsykehus på Aker. 

d. Inntil overføringen av spesialisthelsetjenesteansvaret for bydel Alna til 
Oslo sykehusområde, videreføres nåværende tre-partsavtale mellom 
Helse Sør-Øst RHF, Akershus universitetssykehus HF og 
Diakonhjemmet Sykehus som sikrer avlastning av Akershus 
universitetssykehus HF.  

e. Samarbeidet med Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale 
Sykehus om fordeling av oppgaver og ansvar skal sikre disse 
sykehusenes langsiktige rolle i ivaretagelsen av sørge for-ansvaret og 
løsningen av det framtidige kapasitetsbehovet i Oslo sykehusområde. 

Under oppfølging  
Styret holdes orientert 
gjennom 
driftsorienteringer fra 
administrerende 
direktør, jf. sak 031-
2018, 045-2018 og 
025-2020, og gjennom 
tertialrapporter for 
regionale 
byggeprosjekter, sist i 
sak 026-2022 
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4. Som del av regional utviklingsplan skal det utarbeides en helhetlig plan for 

opptaksområdene for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) for Oslos bydeler.  

5. Det arbeides videre med oppgavefordeling i tråd med anbefalingene i sak 
082-2015 Rapport fra kapasitetsprosjekt for sykehusområdene Oslo og 
Akershus. Iverksetting av aktuelle løsningsforslag besluttes av 
administrerende direktør i samråd med berørte helseforetak/sykehus og 
Oslo kommune. 

085-2017 VALG AV LABORATORIER SOM 
SKAL FORETA HPV-TESTING I 
HELSE SØR-ØST 
Møtedato 14.09.17 

1. Styret slutter seg til at antallet helseforetak i Helse Sør-Øst som skal 
ivareta HPV-testing i primærscreening mot livmorhalskreft reduseres til 
tre fra og med 2018. 

2. I Helse Sør-øst skal Oslo universitetssykehus HF, Akershus 
universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF ivaretar HPV-funksjonen 
fra 2018 med den fordeling av sykehusområder som er beskrevet i saken. 

3. Styret ber de aktuelle helseforetak gå i dialog med laboratoriene som skal 
avvikle denne virksomheten, for å sikre at overgangen kan gjennomføres 
på en forsvarlig måte 

Under oppfølging 
Styret holdes orientert 
om implementerings-
løpet gjennom 
driftsorienteringer fra 
administrerende 
direktør, jf. sak 045-
2018 og 032-2021 

049-2018 FREMTIDIG ORGANISERING AV 
TILBUD OM MEKANISK 
TROMBEKTOMI TIL PASIENTER 
MED AKUTT HJERNEINFARKT I 
HELSE SØR-ØST 
Møtedato 14.06.18 

1. Styret slutter seg til at tilbudet om mekanisk trombektomi for pasienter 
med akutt hjerneinfarkt gis ved tre helseforetak i regionen.  

2. Oslo universitetssykehus HF viderefører sitt eksisterende regionale 
behandlingstilbud innen mekanisk trombektomi og videreutvikler Oslo 
slagsenter slik at det innen utgangen av 2018 etableres «en dør inn» og 
samlokalisering av diagnostikk og akuttbehandling for pasienter med 
hjerneslag som mottas fra Oslo sykehusområde.  

3. Akershus universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF etablerer et 
tilbud om mekanisk trombektomi som dagbehandling i 2019 og med full 
døgndrift fra 2020. 

4. Behandlingstilbudet skal gis i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for 
behandling og rehabilitering av hjerneslag.  

5. Helse Sør-Øst RHF skal monitorere innføringen av behandlingstilbudet og 
sørge for at det innen 2021 gjennomføres en evaluering av organiseringen 
av tilbudet i regionen, hvor spørsmålet om eventuell oppstart av 
behandling med mekanisk trombektomi ved hjerneslag ved nye 
helseforetak blir gjenstand for vurdering.  

Under oppfølging.  
 
 

109-2019 Sykehuspartner HF – 
leverandørstrategi og bruk av 
leverandørmarkedet i 
programmet STIM 

1. I oppdrag og bestilling 2020 for Sykehuspartner HF skal det stilles krav 
om at helseforetaket skal beskrive behov for fremtidig kompetanse og 
kapasitet i egen organisasjon. Hele helseforetaksgruppen skal involveres i 

OK  
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Møtedato 19.12.19 
 

dette arbeidet og endelig beslutning skal fattes av styret i Helse Sør-Øst 
RHF. 

2. Styret avventer behandling av leverandørstrategi og bruk av markedet for 
programmet STIM i Sykehuspartner HF til punkt 1 er gjennomført 

019-2020 Nasjonalt utredningsoppdrag 
innen tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling – 
rettighetsvurderinger og fritt 
behandlingsvalg 
Møtedato 12.03.20 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF slutter seg til anbefalingene i rapporten 
«Nasjonalt utredningsoppdrag TSB» som omhandler følgende: 

a. den reelle vurderingen med å tilpasse tilbudet i tråd med 
enkeltpasienters behov skal ivaretas av behandlingsansvarlig  

b. antall vurderingsenheter må reduseres betraktelig for å ivareta 
felles praksis for rettighetsvurderinger 

c. det skal gis informasjonen om ordningen «fritt behandlingsvalg» 
2. Styret ber om at det iverksettes et regionalt utredningsarbeid for å 

vurdere antall enheter som gjennomfører rettighetsvurdering innen TSB.  
3. Rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 

Under oppfølging 

074-2020 Avtale mellom Norsk Helsenett SF 
og Sykehuspartner HF om 
kryptert stamnett 
Møtedato 01.07.20 

1. Styret godkjenner at Sykehuspartner HF inngår en avtale med Norsk 
Helsenett SF om tjenestekjøp av et modernisert stamnett med kryptert 
kommunikasjon. Avtalen har en varighet på syv år og har en estimert verdi  
på 323 millioner kroner eksklusive mva. 

2. Styret godkjenner etablering av et prosjekt i Sykehuspartner HF for 
innføring av kryptert stamnett, med en styringsramme (P50) på 43 
millioner kroner og kostnadsramme (P85) på 49 millioner kroner 
inklusive mva. 

3. Styret ber om en plan fra Sykehuspartner HF for hvordan Datatilsynets 
pålegg om kryptert datakommunikasjon skal svares ut.  
Styret ber om å bli holdt orientert om fremdriften i prosjektet som del av 
løpende rapportering om programmet STIM i regi av Sykehuspartner HF.  

OK 
Styret holdes orientert 
gjennom  
tertialrapporter for 
programmet STIM og 
prosjektet Windows 10 
i Sykehuspartner HF, 
sist i sak 022-2022  

103-2020 Akershus universitetssykehus HF 
– leie av lokaler og utstyr ved LHL-
sykehuset 
Møtedato 24.09.20 

1. Styret gir sin tilslutning til at Akershus universitetssykehus HF overtar den 
invasive kardiologiske virksomheten fra Landsforeningen for hjerte- og 
lungesyke med virkning fra 1. januar 2021 under de forutsetninger som 
fremkommer av denne saken, herunder: 

a. Overtagelse av personell 
b. Utkjøp av utstyr 
c. Leieavtale for lokaler 
d. Prosjektkostnader og investeringer i IKT-infrastruktur 

2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en egen sak om 
fordelingen av opptaksområder for invasiv kardiologi i Helse Sør-Øst.  

Under oppfølging 
 
Følges opp gjennom 
egen utredning og med 
etablering av en 
ekspertgruppe med 
internasjonal 
representasjon. Egen 
sak til styret i 2022.  
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3. Styret gir Akershus universitetssykehus HF fullmakt til å inngå leieavtale 

for arealer til den invasive kardiologiske virksomheten med en nåverdi på 
ca. 427 millioner kroner (inkludert opsjonsperioder).  

4. Styret gir Akershus universitetssykehus HF fullmakt til å inngå leieavtale 
for arealer til elektiv virksomhet og diagnostikk med en nåverdi på ca. 109 
millioner kroner (inkludert opsjonsperioder).  

Votering: 
Vedtatt mot tre stemmer 

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Sølvberg, Vilhelmshaugen og 
Grimsgaard: 
Representantene viser til konserntillitsvalgtes drøftingsnotat i saken. Etter 
disse representantenes syn vil den samlede løsningen medføre en betydelig 
økonomisk risiko for foretaket. Det dreier seg om et stort tiltak hvor en velger 
en leieløsning i stedet for å eie, og dette strider mot Helse Sør-Øst sin 
finansstrategi. 

 

014-2021 Nytt sykehus i Drammen – 
skjønnsavsigelse fra Drammen 
tingrett 
Møtedato 11.02.21 

Saken er unntatt offentlighet, offl §§ 15, 2.ledd og 23, jfr § 12 og ble behandlet i 
lukket møte, jf. Helseforetakslovens § 26 a, annet ledd. 
 
Styrets vedtak fremgår i egen B-protokoll. 

Under oppfølging 

028-2021 Akershus universitetssykehus HF 
– fullmakt til leieavtale med 
Norske Kvinners Sanitetsforening 
Møtedato 11.03.21 

Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. §23, 1. ledd og ble behandlet i lukket møte, 
jfr. Helseforetakslovens § 26a. 
 
Styrets vedtak fremgår i B-protokoll. 

Under oppfølging 

029-2021 Akershus universitetssykehus HF 
– konseptfase for nytt 
administrativt bygg på 
Nordbyhagen 
Møtedato 11.03.21 

Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. §23, 1. ledd og ble behandlet i lukket møte, 
jfr. Helseforetakslovens § 26a. 
 
Styrets vedtak fremgår i B-protokoll. 

Under oppfølging 

048-2021 Regional løsning for 
helselogistikk, plan for 
gjennomføring og kostnadsramme 
for prosjektet 
Møtedato 22.04.21 

Styret godkjenner gjennomføring av fase 3 for regional løsning for 
helselogistikk innenfor en kostnadsramme på 201 millioner kroner inkl. 
merverdiavgift (P85-estimat; 2021-kroner). 

OK  
Styret holdes orientert 
gjennom tertialrapport 
for regionale IKT-
prosjekter, sist i sak 
112-2021 
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049-2021 Innføring av økonomi- og 
logistikkløsning (ERP) for 
Sykehusapotekene HF 
Møtedato 22.04.21 

1. Styret godkjenner oppstart av gjennomføringsfasen for utvikling og 
innføring av ERP-løsning for Sykehusapotekene HF, basert på regionalt 
anskaffet programvare. Kostnadsrammen for prosjektet settes til 129 
millioner kroner (P85-estimat, 2021-kroner, eksklusive merverdiavgift).  

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å yte et rentebærende lån 
til Sykehusapotekene HF på inntil 103 millioner kroner fordelt over tre år.  

Under oppfølging 
Styret holdes orientert 
gjennom tertialrapport 
for regionale IKT-
prosjekter, sist i sak 
112-2021 

050-2021 Sykehuspartner HF, 
kjernevirksomhet og 
kjernekompetanse 
Møtedato 22.04.21 

1. Styret slutter seg til det fremlagte målbildet for fremtidig 
kjernevirksomhet og kjernekompetanse i Sykehuspartner HF. 

2. Styret ber Sykehuspartner HF om å konkretisere en plan for oppgave- og 
kompetanseutvikling i foretaket i tråd med målbildet. 

3. Styret legger til grunn at Sykehuspartner HFs arbeid med 
kompetanseutvikling rapporteres som del av ordinære tertialrapporter for 
virksomheten i foretaksgruppen.  

Under oppfølging. Egen 
sak til styret  

058-2021 Videreføring av planer for 
utviklingen av Sykehuset 
Innlandet HF 
Møtedato 28.05.21 

1. Styret vektlegger at befolkningen i Innlandet skal ha gode og 
framtidsrettede spesialisthelsetjenester. Sykehusstrukturen skal 
underbygge samarbeid mellom flere sykehus i nettverk. Prehospitale 
tjenester skal videreutvikles i nært samarbeid med primærhelsetjenesten. 
Lokalmedisinske sentra, distriktspsykiatriske sentra og polikliniske 
tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge skal styrkes og gi 
tilgjengelige tjenester desentralt. Befolkningen skal møte en 
kunnskapsbasert og nyskapende helsetjeneste og det skal være en lik 
tilnærming til arbeidet med pasientsikkerhet, kvalitet og helhetlige 
pasientforløp.  

2. Arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF skal videreføres i 
konseptfase hvor følgende sykehusstruktur legges til grunn; 

a. Mjøssykehus med en samling av spesialiserte funksjoner 
innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling, lokalisert til Moelv. 

b. Stort akuttsykehus med gastrokirurgi, ortopedisk kirurgi, 
fødetilbud og akutt indremedisin lokalisert i Lillehammer. 

c. Elektivt sykehus med indremedisinsk profil, dagkirurgi og 
skadepoliklinikk lokalisert i Elverum sammen med en 
samhandlingsarena og ny luftambulansebase.  

d. Akuttsykehus på Tynset med dagens virksomhetsinnhold, 
styrket med mer elektiv kirurgi. 

Under oppfølging 
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e. Lokalmedisinske sentra lokalisert til Nord-Gudbrandsdal, 

Valdres og Hadeland.  
f. Distriktspsykiatriske sentra og polikliniske tjenester innen 

psykisk helsevern for barn og unge lokalisert til Elverum, 
Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Tynset, Otta, Valdres og 
Hadeland. 

Det skal i konseptfasen utredes om det kan legges indremedisinske 
akuttfunksjoner til det elektive sykehuset i Elverum for 
opptaksområdet som i dag har sykehuset i Elverum som sitt 
lokalsykehus.  

3. Styret viser til at det i konseptfasen skal utredes et reelt nullalternativ 
(null-pluss alternativ), jf. Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. 
Videre skal muligheter for trinnvis utvikling belyses.  

4. Planleggingsrammen for etablering av ny sykehusstruktur er 8,65 
milliarder kroner (2018-kroner). Styret tar til etterretning at 
videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF vil medføre vesentlige 
økonomiske konsekvenser for helseforetaket. Det legges til grunn at 
Sykehuset Innlandet HF både i perioden før og etter byggeperioden bedrer 
det økonomiske resultatet og at det i konseptfasen utarbeides konkrete 
beregninger av økonomisk bæreevne og oversikt over gevinster. 

5. Styret ber administrerende direktør utarbeide mandat for konseptfasen og 
framlegge dette for styret snarlig etter vedtak i foretaksmøte i Helse Sør-
Øst RHF.  

6. Sykehuset Innlandet HF må arbeide med planer for god drift, rekruttering 
og opprettholdelse av kompetanse i mellomfasen fram til etablering av ny 
sykehusstruktur. Planene må være basert på oppdaterte risiko- og 
sårbarhetsanalyser.  

7. Det forutsettes medvirkning fra de ansattes organisasjoner, relevante 
fagmiljø, brukere og andre interessenter. Prosessen skal være åpen og 
forutsigbar for reel involvering. 

8. Styret viser til at denne saken omfattes av bestemmelsene i paragraf 30 i 
helseforetaksloven og ber derfor om at saken oversendes Helse- og 
omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst 
RHF. 

068-2021 Oslo universitetssykehus HF – 
oppstart forprosjekt for ny 
sikkerhetspsykiatri 

1. Styret tar status for ny regional sikkerhetsavdeling til orientering, og er 
tilfreds med at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt sin 

OK, jf styresak 010-
2022 
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Møtedato: 17.06.21 tilslutning til å bruke statlig reguleringsplan slik at prosjektet kan 

videreføres til forprosjekt i tråd med vedtak i sak 010-2018. 
2. Styret tar til etterretning at det skal avklares oppgavefordeling i Oslo 

knyttet til lokal sikkerhet (LSA) og godkjenner at avklart kapasitet for lokal 
sikkerhetspsykiatri for Oslo universitetssykehus HF inkluderes i 
forprosjektet.  

3. Styret ber om at det gjennomføres en utredning med involvering av 
fagpersoner, brukerrepresentanter, tillitsvalgte og vernetjenesten, for å 
avklare hva som er egnet lokalisering for regional seksjon for psykiatri og 
utviklingshemning/autisme (PUA). Styret ber administrerende direktør 
fremlegge beslutningsunderlaget for behandling i styret, etter behandling i 
styret i Oslo universitetssykehus HF. 

4. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med 
beslutning om endelig styringsramme for prosjektet, etter første fase av 
forprosjektet hvor endelig kapasitet utredes og kostnadskalkyler 
oppdateres.  

5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette prosesser for 
erverv av nødvendige tomteareal. Erverv av tomt behandles som egen 
beslutning i styret når regulering er gjennomført. 

084-2021 Regional delstrategi for utdanning 
og kompetanseutvikling 
Møtedato: 19.08.21 

1. Styret slutter seg til regional delstrategi for utdanning og 
kompetanseutvikling. 

2. Delstrategi for utdanning og kompetanseutvikling gjøres gjeldende for 
helseforetakene og legges til grunn for utviklingen av 
spesialisthelsetjenestene i Helse Sør-Øst. 

3. Konkrete oppdrag for helseforetakenes oppfølgning og operasjonalisering 
av delstrategien innarbeides i Oppdrag og bestilling til helseforetakene for 
2022. 

4. Styret ber om at en sak om oppfølgingen av delstrategi for utdanning og 
kompetanseutvikling legges frem for styret høsten 2022 hvor det gis en 
status for tiltak og aktiviteter.  

Under oppfølging 

099-2021 Oppfølging av sak 069-2021 
Samlokalisering av deler av Oslo 
universitetssykehus HFs 
virksomhet med Universitetet i 
Oslo i Livsvitenskapsbygget 
Møtedato 07.09.21 

1. Styret godkjenner at samarbeidsprosjektet med Kunnskapsdepartementet 
om nytt bygg for livsvitenskap videreføres under forutsetning av at Helse- 
og omsorgsdepartementet yter kompensasjon for forskjellen mellom 
kalkulasjonsrenten i statens husleieordning og spesialisthelsetjenestens 
finansieringssystem, og at det ytes kompensasjon for kostnader ved 
midlertidig stans av prosjektet og påløpte covid-19 kostnader etter samme 
prinsipper som for Universitetet i Oslo. 

OK, følges opp og 
rapporteres i 
tertialrapport for 
regionale 
byggeprosjekter 
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2. Styret tar til etterretning at det arbeides videre med øvrige prinsipper for 

endelig husleieavtale, som skal forelegges styret for godkjenning.  

115-2021 Gjennomføre fase 2 for prosjektet 
klinisk legemiddelsamhandling 
Møtedato: 21.10.21 

Styret godkjenner gjennomføring av fase 2 for klinisk legemiddelsamhandling 
innenfor en kostnadsramme på 84 millioner kroner inkl. merverdiavgift (P85-
estimat; 2021-kroner). 

OK  
Styret holdes orientert 
gjennom tertialrapport 
for regionale IKT-
prosjekter, sist i sak 
022-2022. 

117-2021 Sunnaas sykehus HF – 
videreføring til konseptfase for 
byggetrinn 3 
Møtedato: 21.10.21 

1. Styret godkjenner at planleggingen for byggetrinn 3 ved Sunnaas sykehus 
HF videreføres til konseptfase. 

2. Styret legger til grunn at Sunnaas sykehus HF er prosjekteier for 
konseptfasen, basert på godkjent mandat fra Helse Sør-Øst RHF.  

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne 
hovedprogram og hovedalternativ etter at steg 1 av konseptfasen er 
fullført. Ved vesentlig endringer skal saken fremmes til styret i Helse Sør-
Øst RHF for beslutning.  

Under oppfølging 

118-2021 Oslo universitetssykehus HF – 
etablering av ambulansesenter 
øst i Oslo 
Møtedato 21.10.21 

1. Styret gir Oslo universitetssykehus HF fullmakt til å starte konseptfase for 
etablering av arealer til et nytt ambulansesenter øst i Oslo. Konseptfasen 
skal inneholde minimum eie- og leiealternativ i tillegg til nullalternativet. 

2. Styret ber Oslo universitetssykehus HF arbeide for at en eventuell 
leieavtale inkluderer utkjøpsklausuler for arealene, og ber om at 
konseptfaserapporten – og fremforhandlet utkast til leiekontrakt - legges 
frem for styret for behandling.  

3. Dersom Oslo universitetssykehus HF også etter konseptfasen innstiller på 
bruk av finansiell leie, bes helseforetaket om å utarbeide et forslag til 
oppdatert plan for nedtrapping av finansiell leie, som ivaretar kravene i 
Helse Sør-Østs finansstrategi. 

Under oppfølging 

119-2021 Oslo universitetssykehus HF – 
videreføring til konseptfase for 
nytt syklotronsenter 
Møtedato: 21.10.21 

1. Styret godkjenner at Oslo universitetssykehus HF starter 
konseptutredning for utvidelse av syklotronsenteret på Rikshospitalet.  

2. Styret presiserer at et nullalternativ skal utredes som del av konseptfasen. 
I tillegg forutsettes alternativene fra mulighetsstudien videreført. I 
utredningene skal det ses hen til erfaringer fra tilsvarende nylig avsluttede 
prosjekter ved andre universitetssykehus. 

3. Styret gir administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF fullmakt til å 
godkjenne framtidige faseoverganger inkludert eventuell igangsettelse av 
prosjektet. 

Under oppfølging 
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120-2021 Akershus universitetssykehus HF 
– videreføring til konseptfase for 
kreft- og somatikkbygg 
Møtedato: 21.10.21 

1. Styret godkjenner at planleggingen for kreft- og somatikkbygg ved 
Akershus universitetssykehus HF videreføres til konseptfase. 

2. Styret legger til grunn at Akershus universitetssykehus HF er prosjekteier 
for konseptfasen, basert på godkjent mandat fra Helse Sør-Øst RHF.  

3. Administrerende direktør gis fullmakt til å utarbeide mandat for 
konseptfasen. 

OK 

127-2021 Budsjett 2022 –fordeling av 
midler til drift og investeringer 
Møtedato: 25.11.21 

1. Styret legger premisser, mål og prioriteringer som fremgår av Prop. 1 S 
(2021–2022), Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) og Regional utviklingsplan 
2035 til grunn for budsjett 2022. 

2. Følgende krav gjelder for helseforetakene/sykehusene i 2022: 
• Styret viser til at Helse- og omsorgsdepartementet foreslår midler 

som skal legge til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om 
lag 1,7 % fra saldert budsjett 2021 til 2022. For ISF-finansiert 
pasientbehandling skal midlene legge til rette for en vekst på om 
lag 1,6 %. 

• Veksten i pasientbehandlingen og kostnadsutviklingen innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal 
være høyere hver for seg enn innen somatikk. Det enkelte 
helseforetak og sykehus skal i sine aktivitetsbudsjetter legge til 
rette for at dette kravet innfris. Psykisk helsevern for barn og 
unge, lave avvisningsrater og gode og sammenhengende 
pasientforløp innen psykisk helsevern og rusbehandling skal 
prioriteres. 

• Det skal gjennomføres analyser av fremtidig bemanningsbehov. 
Analysene skal følges opp av tiltak som sørger for at kompetanse 
er i samsvar med pasientenes behov. Utdanningskapasiteten i 
tjenesten skal økes.  

• Krav til tilgjengelighet, flere kliniske behandlingsstudier, kvalitet 
og pasientsikkerhet gitt i styresak 024-2021 Økonomisk 
langtidsplan 2022–2025 – planforutsetninger videreføres i budsjett 
2022.  

3. Midler til vekst i pasientbehandlingen med 651,5 millioner kroner fordeles 
med 601,5 millioner kroner til helseforetakene/sykehusene og 50,0 
millioner kroner til det regionale helseforetaket.  

4. Styret legger til grunn følgende fordeling av faste inntekter på 63 321 
millioner kroner bevilget gjennom Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S 
Tillegg 1 (2021–2022): 

Under oppfølging 
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5. Styret bevilger 648,3 millioner kroner til forskning og innovasjon i 2022. 

Summen omfatter det øremerkede tilskuddet til forskning fra Helse- og 
omsorgsdepartementet på 316,7 millioner kroner og midler fra det 
regionale helseforetakets eget budsjett på 331,6 millioner kroner. 

6. Helseforetakenes og sykehusenes inntektsrammer og krav for 2022, 
herunder aktivitets-krav, ISF- refusjoner, forskningsmidler, vilkår for 
bevilgningen, resultatkrav, øvrige styringskrav og rammebetingelser, vil 
bli endelig fastsatt i oppdrag og bestilling 2022. 

7. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å:  
• Foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet 

som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i 
Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av 
feilbudsjetteringer med videre. 

• Tildele og korrigere ekstraordinær inntektsstøtte ved endrede 
forutsetninger innenfor budsjettåret. 

8. Administrerende direktør har fullmakt til å prolongere avtaleinngåelser 
innenfor vedtatte prioriteringer og budsjett. Med mindre det foreligger 
særlige grunner som tilsier at administrerende direktør bør forelegge 

Faste inntekter 2022 I alt
Akershus universitetssykehus HF 7 693
Oslo universitetssykehus HF 13 920
Sunnaas sykehus HF 455
Sykehuset Innlandet HF 5 492
Sykehuset i Vestfold HF 3 626
Sykehuset Telemark HF 2 636
Sykehuset Østfold HF 4 644
Sørlandet Sykehus HF 4 874
Vestre Viken HF 6 676
Sykehuspartner HF 432
Betanien Hospital 89
Diakonhjemmet Sykehus 1 281
Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 492
Martina Hansens Hospital 177
Revmatismesykehuset 57
Helse Sør-Øst RHF 9 776
I alt 63 321
(ta l l  i  mi l l ioner kroner)



Side 11 av 21 

Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging 
saken for styret, gjelder fullmakten også ut over det enkelte budsjettår når 
avtalen er en forutsetning for å videreføre ordinær drift. Herunder følger: 

• Inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra private tilbydere i tråd 
med gjeldende prioriteringer og føringer.  

• Fatte beslutninger om forlengelse av eksisterende lisensavtaler 
knyttet til IKT-drift som er innarbeidet i budsjettet. 

• Oppta investeringslån fra Helse- og omsorgsdepartementet i tråd 
med tildelingene over Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 
(2021–2022). 

9. Det legges til grunn at allerede iverksatte investeringsprosjekter 
videreføres i 2022, herunder byggeprosjekter som er gitt lånefinansiering 
over statsbudsjettet.  

10. Det reserves inntil 846 millioner kroner til drift og investeringer i den 
regionale IKT-prosjektporteføljen. Videre reserveres likviditet til 
Sykehuspartner HF sitt investeringsbudsjett med inntil 866 millioner 
kroner. I tillegg reserveres 100 millioner kroner i Helse Sør-Øst RHF sitt 
likviditetsbudsjett til mulig økt behov i Sykehuspartner HF som følge av 
raskere gjennomføring av STIM-programmet og Windows 10-prosjektet. 

11. Det reserveres en regional resultatbuffer på 600 millioner kroner, hvorav 
43,0 millioner kroner og 32,5 millioner kroner reserveres til henholdsvis 
Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus som 
midlertidig inntektsstøtte i 2022. Av den regionale resultatbufferen 
reserveres også 40,0 millioner kroner i inntektsstøtte til Akershus 
universitetssykehus HF og 30,0 millioner kroner i inntektsstøtte til Vestre 
Viken HF for endrede inntektsforutsetninger knyttet til 
pensjonskostnader. Til sist reserveres det 50,0 millioner kroner som 
inntektstildeling for endrede pensjonskostnader i 2022. 

12. Styret ber administrerende direktør gjøre Helse- og 
omsorgsdepartementet oppmerksom på at utviklingen i pandemien gjør at 
etterslepet vil fortsette å vært stort i 2022. Det regionale helseforetaket 
må ha fortsatt beredskap for utviklingen i pandemien inn mot 2023.  

 
Stemmeforklaring fra styremedlem Christian Grimsgaard, Lasse Sølvberg og 
Kirsten Brubakk: Det vises til drøftingsprotokoll datert 24.11.2021 

128-2021 Innspill til statsbudsjett for 2023 1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger 
for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling som innspill til statsbudsjettet for 2023. 

 

OK 
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2. Styret ber videre om at det spilles inn at følgende forhold vurderes 

nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2023: 
• Budsjettforutsetning om at vekst kan håndteres innenfor 80 

prosent marginalkostnad er ikke bærekraftig på sikt 
• Finansiering av legemiddelområdet 
• Finansiering av behandlingshjelpemidler 
• Avvikle ordning med egenandel for de regionale helseforetak for 

driften av ordningen «dom til tvungen omsorg» 
• Renteberegningsregimet ved langsiktige lån 

 
3. Styret ber om at innspillet oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.  

 
4. Styret ber om at det lages et eget oversendelsesnotat fra Helse Sør-Øst 

RHF. Styret ber særlig om at omtalen av økningen i medikamentkostnader 
presiseres i notatet. Styreleder gis fullmakt til å utforme 
oversendelsesbrev til Helse- og omsorgsdepartementet.  
 

5. Styret ber om at man ved fremtidig behandling av felles saker mellom de 
fire regionale helseforetakene sørger for at det settes av tilstrekkelig tid til 
styrebehandling. Videre må saksbehandlingstiden legge til rette for at de 
administrerende direktørene i de regionale helseforetakene kan 
innarbeide føringer fra RHF-styrene i etterkant av styrebehandling. 

 
Stemmeforklaring fra styremedlemmene Christian Grimsgaard, Lasse Sølvberg 
og Kirsten Brubakk: Det vises til drøftingsprotokoll datert 24.11.2021 

129-2021 Sykehuspartner HF – 
finansieringsfullmakt for 
videreføring av Windows 10 – fase 
3 

Styret godkjenner gjennomføring og finansiering av prosjekt Windows 10 fase 
3 med 2 000 klienter i Sykehuspartner HF innenfor en kostnadsramme på 193 
millioner kroner inkludert merverdiavgift (P85-estimat; 2022-kroner). 

OK 
Styret holdes orientert 
gjennom  
tertialrapporter for 
programmet STIM og 
prosjektet Windows 10 
i Sykehuspartner HF, 
sist i sak 023-2022 

130-2021 Gjennomføre ny planlegging for 
prosjektet regional EPJ 
modernisering 

Styret godkjenner planlegging av prosjektet regional EPJ modernisering 
innenfor en økonomisk ramme på 30 millioner kroner inkl. merverdiavgift 
(2021-kroner). 
 

OK 
Styret holdes orientert 
gjennom 
tertialrapporter for 
regional IKT-
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prosjektportefølje, sist 
i sak 022-2022 og sak 
035-2022 

131-2021 Brukerutvalg for Helse Sør-Øst 
RHF – oppnevning av medlemmer 
Møtedato: 25.11.21 

1. Følgende personer oppnevnes til brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF for 
perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2023: 

Navn  Organisasjon Fylke/Sykehusområdet 
Aina Rugelsjøen Mental Helse, FFO Viken (Buskerud)/ Vestre Viken 

HF 
Dagfinn Haarr Pensjonistforbundet Agder/  

Sørlandet sykehuset HF 
Egil Rye-Hytten Landsforeningen for 

hjerte- og lungesyke, 
FFO 

Vestfold og Telemark 
(Telemark)/  
Sykehuset Telemark HF 

Eva Pay RIO - landsdekkende 
brukerorganisasjon 
på rusfeltet 

Viken (Østfold)/ Sykehuset 
Østfold HF 

Faridah Shakoor 
Nabaggala 

Morbus Addison 
Forening, FFO 

Oslo/ 
Oslo universitetssykehus HF 

Heidi Skaara 
Brorson 

Kreftforeningen Vestfold og Telemark (Vestfold) 
/Sykehuset i Vestfold HF 

Heidi Hansen Landsforeningen for 
Nyrepasienter og 
Transplanterte, FFO 

Oslo/ Lovisenberg Diakonale 
Sykehus 

Kjartan Th. 
Stensvold 

Landsforeningen for 
hjerte og lungesyke, 
FFO 

Innlandet /Sykehuset Innlandet 
HF 

Lilli-Ann Stensdal Norges 
handikapforbund, 
SAFO 
(Landsforeningen 
for Kvinner med 
Bekkenleddsmerter) 

Oslo/Oslo universitetssykehus 
HF 

Odvar Jacobsen Norges 
handikapforbund, 
SAFO 
(Landsforeningen 
for slagrammede) 

Viken (Akershus)/Vestre Viken 
HF 

Sondre Bogen-
Straume 

Autismeforeningen i 
Norge, FFO 

Vestfold og Telemark 
(Vestfold)/ Sykehuset i Vestfold 
HF 

OK 
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Thomas Sebastian 
Blancaflor 

Mental Helse, FFO Viken (Akershus)/Akershus 
universitetssykehus HF 

2. Styret oppnevner Aina Rugelsjøen til leder og Odvar Jacobsen til nestleder 
i brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF.  

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til oppnevning av eventuelle 
nye medlemmer ved behov for suppleringer i perioden. 

133-2021 Felles klima- og miljømål med 
indikatorer i 
spesialisthelsetjenesten 
Møtedato: 25.11.21 

1. Administrerende direktør anbefaler at styret slutter seg til felles klima- og 
miljømål for spesialisthelsetjenesten.  

2. Spesialisthelsetjenestens langsiktige mål om klimanøytral drift innen 2045 
skal inngå som en del av COP 26 Helseprogram, og Statens veileder for 
samfunnsøkonomiske analyser skal legges til grunn i arbeidet.  Styret ber 
administrerende direktør ha en særskilt oppfølging av at tiltak som 
igangsettes av Sykehusbygg HF og Sykehusinnkjøp HF bygger på en kost-
nytte vurdering.  

3. Styret i Helse Sør-Øst orienteres årlig om utvikling av felles klima- og 
miljømål i Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar.  

OK, 
Styret i Helse Sør-Øst 
orienteres årlig om 
utvikling av felles 
klima- og miljømål i 
Spesialisthelsetjeneste
ns rapport for 
samfunnsansvar 

141-2021 Tildeling av regionale, 
konkurranseutsatte 
forskningsmidler for 2022 
Møtedato: 16.12.21 

1. Styret slutter seg til innstilling vedtatt i Samarbeidsorganet for forskning, 
innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst om fordeling av det øremerkede 
tilskuddet fra Helse- og omsorgsdepartementet og vedtar tildeling av de 
samlede regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for 2022.  

2. Styret slutter seg til innstilling fra vurderingskomité og vedtar tildeling av 
regionale forskningsmidler til prosjekter innen prioriterte områder, jf. 
styresak 25-2021. 

OK 

142-2021 Sørlandet sykehus HF – 
videreføring til konseptfase for 
akuttbygg Kristiansand 
Møtedato: 16.12.21 

1. Styret godkjenner at planleggingen for akuttbygg Kristiansand ved 
Sørlandet sykehus HF videreføres til konseptfase.  

2. Styret legger til grunn at Sørlandet sykehus HF er prosjekteier for 
konseptfasen, basert på godkjent mandat fra Helse Sør-Øst RHF. 

3. Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne mandat for 
konseptfasen.  

OK 

143-2021 Standard for klima og miljø i 
sykehusprosjekter 
Møtedato: 16.12.21 

Styret gir sin tilslutning til «Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter» 
og ber om at standarden inngår som en del av beslutningsgrunnlaget i alle 
sykehusprosjekter, både for nybygging og rehabilitering.  Statens veileder for 
samfunnsøkonomiske analyser skal benyttes for å sikre gode kost-nytte 
vurderinger.  
Votering: Vedtatt mot en stemme.  

OK 
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Stemmeforklaring fra styremedlem Kirsten Brubakk: Representanten Brubakk 
voterte for opprettholdelse av opprinnelig vedtak foreslått fra administrerende 
direktør. 

144-2021 Gjennomføring av fase 1 for 
prosjektet prosessplattform og 
digital hjemmeoppfølging 
Møtedato: 16.12.21 

Styret godkjenner gjennomføring av fase 1 for prosjektet prosessplattform og 
digital hjemmeoppfølging med en kostnadsramme på 30 millioner kroner (P85; 
2021-kroner). Usikkerhetsavsetningen på fire millioner kroner forutsettes 
disponert av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, slik at prosjektet 
tildeles fullmakt inntil styringsrammen på 26 millioner kroner, inklusive 
merverdiavgift (P50-estimat; 2022-kroner). 

OK 
Styret holdes 
oppdatert gjennom 
tertialrapport for 
regionale IKT-
prosjekter 

004-2022 Oppdrag og bestilling 2022 – 
økonomiske resultatkrav 
Møtedato: 10.02.22 

Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat eksklusive salgsgevinster i 
2022: 

 
Styret legger til grunn at eventuelle salgsgevinster i 2022 medfører forbedret 
resultat tilsvarende oppnådde gevinster, og at gevinstene skal framkomme i 
helseforetakenes årsestimater for økonomisk resultat.  

OK Gjort gjeldende for 
helseforetakene i Helse 
Sør-Øst gjennom 
oppdrag og bestilling i 
foretaksmøte 16. 
februar 2022.  

005-2022 Oppdragsdokument 2022 fra 
Helse- og omsorgsdepartementet 
og protokoll fra foretaksmøte i 
Helse Sør-Øst RHF 10. januar 2022 
- oppdrag og bestilling 2022 til 
helseforetakene i Helse Sør-Øst 

1. Styret tar oppdragsdokument 2022 fra Helse- og omsorgsdepartementet 
og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF av 10. januar 2022 til 
etterretning. 

2. Styringsbudskapene følges opp i oppdrag og bestilling 2022 til 
helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst 

OK 
 
OBD er gjort gjeldende 
for helseforetakene i 
Helse Sør-Øst i 

Resultatkrav 
(tall i hele 1000 kr.)

Akershus universitetssykehus HF 200 000         

Oslo universitetssykehus HF 462 000         

Sunnaas sykehus HF 7 000             

Sykehusapotekene HF 5 000             

Sykehuset i Vestfold HF 20 000           

Sykehuset Innlandet HF 40 000           

Sykehuset Telemark HF 60 000           

Sykehuset Østfold HF 20 000           

Sykehuspartner HF 100 000         

Sørlandet sykehus HF 80 000           

Vestre Viken HF 280 000         

Helse Sør-Øst RHF 200 000         

Sum Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 1 474 000     

2022
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Møtedato: 10.02.22 3. Oppdrag og bestilling 2022 til helseforetakene og de private ideelle 

sykehusene i Helse Sør-Øst godkjennes. Administrerende direktør gis 
fullmakt til å sluttføre dokumentene. 

4. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den 
ordinære rapporteringen og i årlig melding. 

5. Styret vil følge opp de nye kravene innen psykisk helsevern med sikte på å 
vurdere en hensiktsmessig målstruktur. 

6. Styret ber om at utviklingen innen heltidskultur og oppgavedeling følges 
opp særskilt, med sikte på utvikling av virkemidler på dette området.  

foretaksmøte 16. 
februar 2022. Styret 
holdes orientert om 
gjennomføringen av 
oppdraget i den 
ordinære 
rapporteringen 

006-2022 Sykehuspartner HF – fullmakt for 
gjennomføring av prosjekt 
regional telekomplattform delfase 
3.4 - 3.6 
Møtedato: 10.02.22 

1. Styret godkjenner gjennomføring av fase 3 (delfase 3.4 - 3.6) i prosjekt 
regional telekomplattform i Sykehuspartner HF innenfor en 
kostnadsramme på 133 millioner kroner inklusive merverdiavgift (P85-
estimat; 2022-kroner). Usikkerhetsavsetningen på 20 millioner kroner 
forutsettes disponert av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. 
Sykehuspartner HF tildeles fullmakt inntil styringsrammen på 113 
millioner kroner, inklusive merverdiavgift (P50-estimat). Fase 3 omfatter 
innføring ved Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF, Akershus 
universitetssykehus HF samt forsert avvikling av ISDN-linjer fra Telenor. 

2. Styret ber om at prosjektet legges frem for ny behandling for delfase 3.3. 
3. Styret ber administrerende direktør inkludere resultatet av en ekstern 

kvalitetssikring for regional telekomplattform i Helse Sør-Øst i forbindelse 
med forslag om gjennomføring av neste fase.  

Under oppfølging 

007-2022 Sykehuspartner HF – fullmakt for 
gjennomføring av felles plattform 
- trinn 2 hybrid sky delfase 1 

1. Styret godkjenner gjennomføring og finansiering av prosjekt felles plattform - 
trinn 2 delfase 1 i Sykehuspartner HF innenfor en kostnadsramme på 41 
millioner kroner, eksklusiv merverdiavgift (P85-estimat; 2022-kroner). 
Usikkerhetsavsetningen på 9 millioner kroner forutsettes disponert av 
administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF tildeles 
fullmakt inntil styringsrammen på 32 millioner kroner, (P50-estimat; 2022-
kroner). 

2. Styret ber om at et eventuelt krav om lagring og tjenesteproduksjon under 
norsk jurisdiksjon skal vurderes i den videre prosessen.  

Stemmeforklaring fra styremedlem Sølvberg: Bruk av skybaserte tjenester for 
våre data må vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle i forhold til sikkerhet og risiko 
for datakriminalitet.  

Under oppfølging 
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008-2022 Sykehuset Østfold HF – oppstart 
prosjektinnramming for stråle- og 
somatikkbygg, Kalnes 
Møtedato: 10.02.22 

1. Styret godkjenner oppstart prosjektinnramming for stråle- og 
somatikkbygg ved Sykehuset Østfold HF, Kalnes. 

2. Gjennom arbeidet med prosjektinnrammingen skal de prosjektutløsende 
behov ytterligere konkretiseres, og det skal identifiseres et nødvendig 
antall alternativer for videre utredning.  

3. Styret legger til grunn at Sykehuset Østfold HF er prosjekteier for 
prosjektinnrammingen, basert på godkjent mandat fra Helse Sør-Øst RHF. 

4. Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne mandat for 
prosjektinnramming for stråle- og somatikkbygg ved Sykehuset Østfold 
HF, Kalnes.  

OK 

009-2022 Oslo universitetssykehus HF – 
oppstart konseptfase for 
etablering av arealer til avdeling 
for rettsmedisinske fag 
Møtedato: 10.02.22 

1. Styret godkjenner at Oslo universitetssykehus HF starter konseptfase for 
etablering av arealer til avdeling for rettsmedisinske fag. Konseptfasen 
skal i tillegg til de alternativer helseforetaket peker på, også inneholde et 
nullalternativ. Det skal redegjøres for konsekvenser for virksomheten ved 
avdeling for rettsmedisinske fag, mulighet for samling av funksjoner og 
konsekvenser for etappe 2 i videreutvikling av helseforetaket. 

2. Styret ber om at saken legges frem for styret for ny behandling etter 
gjennomført konseptfase.  

Under oppfølging 

010-2022 Oslo universitetssykehus HF – 
lokalisering av regional seksjon 
psykiatri og 
utviklingshemning/autisme 
Møtedato: 10.02.22 

1. Styret ber om at det i forprosjektet for ny sikkerhetspsykiatri legges til 
grunn at regional seksjon psykiatri og utviklingshemning/autisme 
samlokaliseres med lokal sikkerhet og seksjon regional sikkerhet på Ila og 
at utbyggingen skjer i en felles etappe. 

2. Styret ber om at det i det videre prosjekteringsarbeidet må arbeides 
særskilt med løsninger som ivaretar behovene til pasienter og pårørende 
ved regional seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme, herunder 
tilpassede turområder og støyskjerming. 

Under oppfølging, 
styret holdes orientert 
i tertialrapport for 
regionale 
byggeprosjekter, jf 
styresak 026-2022 

011-2022 Leie av lager til smittevernutstyr – 
fullmakt til administrerende 
direktør 
Møtedato: 10.02.22 

Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå leieavtaler til 
beredskapslagring av smittevernutstyr hvor samlet forpliktelse knyttet til 
leieavtalene kan overstige 100 millioner kroner. 
 

OK 

012-2022 Oppnevning av styrets 
revisjonsutvalg og styrets 
valgkomité 
Møtedato: 10.02.22 

1. Følgende oppnevnes til styrets revisjonsutvalg for perioden 10. februar 
2022 til februar 2024:  

1. Nina Tangnæs Grønvold (leder) 
Einar Lunde 
Kirsten Brubakk 

OK 
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2. Følgende oppnevnes til styrets valgkomité for perioden 10. februar 2022 

til februar 2024:  
1. Svein I. Gjedrem (leder) 

Nina Tangnæs Grønvold 
Christian Grimsgaard 

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 
Møtedato: 10.02.22 

1. Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styrene for 
helseforetakene i Helse Sør-Øst med funksjonstid fra 15. februar 2022 til 
februar 2024: 
 

Styret i Akershus universitetssykehus HF 
Styreleder Morten Dæhlen Gjenvalg 
Nestleder Anne Sissel Faugstad Gjenvalg 
Styremedlemmer Sylvi Graham Gjenvalg 

Kjetil  Karlsen Gjenvalg 
Lovleen Rihel Brenna Gjenvalg 
Svein Harald Øygard Gjenvalg 
Andreas Norvik Gjenvalg 

 
Styret i Oslo universitetssykehus HF 
Styreleder Gunnar Bovim Gjenvalg 
Nestleder Anne Kari Lande Hasle Gjenvalg 
Styremedlemmer Tore Eriksen Gjenvalg 

Sigrun Vågeng NY 
Svein Stølen Gjenvalg 
Else-Marie Løberg Gjenvalg 
Morten Thorkildsen Gjenvalg 

Styret i Sunnaas sykehus HF 
Styreleder Christl Kvam Gjenvalg 

Nestleder Eva Bjørstad Gjenvalg 
Styremedlemmer Sadia Ibrahim Gjenvalg 

Helge Stene-Johansen Gjenvalg 
Ole Tjomsland Gjenvalg 

Styret i Sykehusapotekene HF 
Styreleder Eli Giske Gjenvalg 
Nestleder Anne Karlsen Gjenvalg 

OK, oppnevning 
stadfestet i 
foretaksmøte med 
helseforetakene 15. 
februar 2022 
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Styremedlemmer Ellen Henriette Pettersen Gjenvalg 

Henrik Schultz Gjenvalg 
Michael Vester Gjenvalg 

Styret i Sykehuset i Vestfold HF 
Styreleder Per Christian Voss Gjenvalg 
Nestleder Guro Winsvold NY som nestleder 
Styremedlemmer Charlotte Haug Gjenvalg 

Hans August Hansen Gjenvalg 
Anne Biering NY som medlem 
Jonas Slørdahl Skjærpe Gjenvalg 
Elisabeth Longva Gjenvalg 

Styret i Sykehuset Innlandet HF 
Styreleder Toril B. Ressem Gjenvalg 
Nestleder Torbjørn Almlid Gjenvalg 
Styremedlemmer Torunn Aas Taralrud Gjenvalg 

Halfdan Aas NY 
Ivar Gladhaug Gjenvalg 
Iselin Vistekleiven Gjenvalg 
Irene Dahl Andersen NY 

Styret i Sykehuset Telemark HF 
Styreleder Anne Biering NY 
Nestleder Kine Jordbakke Gjenvalg 
Styremedlemmer Nils Kristian Bogen Gjenvalg 

Per Christian Voss Gjenvalg 
Turid Ellingsen Gjenvalg 
Trygve Nilssen Gjenvalg 
Marjan Farahmand Gjenvalg 

Styret i Sykehuset Østfold HF 
Styreleder Torbjørn Almlid Gjenvalg 
Nestleder Petter Brelin Gjenvalg 
Styremedlemmer Carl-Morten Gjeldnes Gjenvalg 

Gro Jære NY 
Gro Seim Gjenvalg 
Børge Tvedt Gjenvalg 
Wenche Charlotte Hansen Gjenvalg 

Styret i Sykehuspartner HF 
Styreleder Herlof Nilssen Gjenvalg 
Nestleder Nina Mevold Gjenvalg 
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Styremedlemmer Eivind Gjemdal Gjenvalg 

Bjørn Atle Bjørnbeth Gjenvalg 
Hege Gjessing Gjenvalg 
Hanne Tangen Nilsen Gjenvalg 
Øystein Mæland Gjenvalg 

Styret i Sørlandet sykehus HF 
Styreleder Bjørn Walle Gjenvalg 
Nestleder Helene Falck Fladmark Gjenvalg 
Styremedlemmer Sunniva Withaker Gjenvalg 

Einar Hysing Gjenvalg 
Elisabeth Farbu Gjenvalg 
Finn Aasmund Hobbesland Gjenvalg 
Bente Haugland Gjenvalg 

Styret i Vestre Viken HF 
Styreleder Siri Hatlen Gjenvalg 
Nestleder Hans Tore Frydnes NY 
Styremedlemmer Robert Bjerknes Gjenvalg 

Ane R. Breivega Gjenvalg 
Bovild Tjønn Gjenvalg 
Hans Kristian Glesne Gjenvalg 
Morten Stødle Gjenvalg 

2. Følgende oppnevnes som styremedlemmer i pensjonskassen 
helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) med funksjonstid fra 1. april 
2022 til april 2024: 

Styreleder Svein Tore Valsø Helse Sør-Øst RHF 
Nestleder Ida Espolin Johnson Uavhengig 
Styremedlemmer 
 Anne Thea Hval Sykehuspartner HF 

Mette Lise Lindblad Vestre Viken HF 
Morten Reymert Oslo universitetssykehus HF 
Åsulv Solstad Akershus universitetssykehus HF 

Eieroppnevnte varamedlemmer 
 Jørn Limi Akershus universitetssykehus HF 

Ørjan Angel Sandvik Oslo universitetssykehus HF 
Hilde Westlie Sunnaas sykehus HF 

Styremedlemmer fra hovedorganisasjonene 
 Erik Høiskar  

Mette Vilhelmshaugen  
Svein Øverland  

3. Styregodtgjørelsen for valgperioden fastsettes til: 
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Oslo universitetssykehus HF: 
Styreleder kr 314 200 per år 
Nestleder kr 221 100 per år 
Styremedlem  kr 162 900 per år 
Varamedlem    kr 5 410 per møte med oppmøte for 
styremedlem 
 
Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, 
Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF, 
Sykehuspartner HF, Sørlandet sykehus HF, Vestre Viken HF og PKH: 
Styreleder kr 278 300 per år 
Nestleder kr 194 700 per år 
Styremedlem  kr 141 800 per år 
Varamedlem    kr 5 410 per møte med oppmøte for 
styremedlem 
 
Sunnaas sykehus HF og Sykehusapotekene HF: 
Styreleder kr 208 400 per år 
Nestleder kr 139 700 per år 
Styremedlem  kr 111 100 per år 
Varamedlem    kr 5 410 per møte med oppmøte for 
styremedlem 

Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning 
av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse videreføres. Utgifter til reise og 
opphold i forbindelse med styrearbeidet dekkes etter regning. 

017-2022 Fordeling av kompensasjon for 
økonomisk merbelastning ved 
koronapandemien andre halvår 
2021 
Møtedato: 10.02.22 

1. Styret slutter seg til at helseforetakene og sykehus tildeles en samlet 
kompensasjon på 212,9 millioner kroner for merkostnader ved 
gjestepasientoppgjøret for poliklinisk laboratorievirksomhet.  

2. Styret slutter seg til at det tildeles en samlet kompensasjon på 186,7 
millioner kroner til Sykehuset Østfold HF, Vestre Viken HF, 
Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina 
Hansens Hospital for økonomisk merbelastning ved koronapandemien 
andre halvår 2021. 

3. Styret tar til etterretning at tildelingene skjer ved disponering av regional 
resultatbuffer. 

OK 
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