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Saksgang: 
Styre Møtedato 
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Årsplan styresaker 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsplan styresaker i 2022 tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 18. august 2021 
 
 
 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør 
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Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2022 
Ajourført per: 18.08.22 hj/rw 
   
 

Dato og sted  Saker til beslutning  Saker til orientering  Temasaker  

Torsdag 22. september 
2022  
   
Sted: Hamar  

• Virksomhetsrapport per august 2022  
• Halvårsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-

Øst 2022  
• Status for arbeidet med Regional utviklingsplan  
• Sykehuset Innlandet HF - konseptfase 

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, steg 1   
• Oppfølging av delstrategi for utdanning og 

kompetanseutvikling – status for tiltak og 
aktiviteter  

• Helseforetakenes tiltak for å fremme bedre 
bemannings- og ressursplanlegging  

• Internrevisjon av IKT-anskaffelser  
• Reviderte etiske retningslinjer  
• Evaluering av system for nye metoder  
• Kvalitet og pasientsikkerhet  
• Oslo universitetssykehus HF – status forprosjekt 

Nye Aker og Nye Rikshospitalet 
• Utredning av et nasjonalt servicemiljø for nasjonale 

tjenester, nasjonale kvalitets- og 
kompetansenettverk og nasjonale sentre 

• Årsplan styresaker   
• ADs driftsorienteringer   
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget  
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Dato og sted  Saker til beslutning  Saker til orientering  Temasaker  

Fredag 21. oktober 2022  
   
Sted: Hamar  

• Virksomhetsrapport per september 2022   
• Virksomhetsrapport per 2. tertial 2022  
• Tertialrapport 2 2022 for regional IKT-

prosjektportefølje  
• Tertialrapport 2 2022 for programmet STIM, 

Sykehuspartner HF  
• Følgerevisjon av programmet STIM i regi av 

Sykehuspartner HF per andre tertial 2022  
• Tertialrapport 2 2022 for regionale 

byggeprosjekter  
• Oppdatert framskrivningsmodell psykisk helsevern 

og rus  
• Oslo universitetssykehus HF – fullmakt til 

anskaffelser som følge av endringer i 
bioteknologiloven  

• Status for arbeidet med informasjonssikkerhet og 
vurdering av trusselbildet  

• Status for arbeidet med endringer i regional 
inntektsmodell  

• Status for arbeidet med innspill til statsbudsjettet 
for 2024  

• Årsplan styresaker   
• ADs driftsorienteringer   
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget 

   

Torsdag 17. og fredag 18. 
november 2022  
   
Torsdag 17.11. 
Seminar, besøk Oslo 
universitetssykehus HF  
  
Fredag 18.11. Styremøte, 
Oslo/Radiumhospitalet  

• Virksomhetsrapport per oktober 2022  
• Budsjett 2023 – fordeling av midler til drift og 

investeringer  
• Innspill til statsbudsjett for 2024  
• Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2040  
• Oslo universitetssykehus HF – orientering om 

forprosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

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

• Årsplan styresaker   
• ADs driftsorienteringer  
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget  

• Styreevaluering  
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Fredag 16. desember 
2022  
   
Sted: Hamar  

• Virksomhetsrapport per november 2022  
• Revisjonsplan 2023  
• Tildeling regionale forskningsmidler   
• Endringer i regional inntektsmodell  

• Årsplan styresaker   
• ADs driftsorienteringer  
• Protokoll fra møte i 

revisjonsutvalget  
• Årlig gjennomgang av 

styringssystemet   

   

 
Saker til behandling hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt:  

• Regional plan for rehabilitering  
• Regional plan laboratorieområdet   
• Regional plan for bildediagnostikk   
• Oslo universitetssykehus HF – forprosjektrapport Nye Aker og Nye Rikshospitalet   
• Sykehuset Telemark HF – forprosjektrapport utbygging somatikk Skien   
• Akershus universitetssykehus HF – forprosjektrapport samling av sykehusbasert psykisk helsevern   
• Oslo universitetssykehus HF –   
• forprosjektrapport ny sikkerhetspsykiatri  
• Oslo universitetssykehus HF – Livsvitenskapsbygget, husleieavtale   
• Sørlandet sykehus HF –  konseptfase nytt akuttbygg steg 1  
• Akershus universitetssykehus HF – konseptfase kreft- og somatikkbygg steg 1 
• Strategi for integrasjon av medisinsk teknisk utstyr  
• Sykehuspartner HF – evaluering av Sykehuspartner HFs håndtering av utfordringer i pandemiperioden  
• Oslo universitetssykehus HF – konseptfase akuttmedisinsk kommunikasjonssentral  
• Sykehuset Innlandet HF – oppstart forprosjekt Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF  


