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Saksframlegg 

Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2022 

Sak 157-2022 

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF vedørende videreutvikling av Sykehuset 
Innlandet HF 

Forslag til vedtak: 

Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF av 21. november 2022 til 
etterretning.  

Hamar, 9. desember 2022 

Terje Rootwelt 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

Helse- og omsorgsdepartementets styring av de regionale helseforetakene gjøres i form av 
styringsbudskap gjennom: 

• Oppdragsdokumentet som omhandler «sørge for»-ansvaret og supplerer den styring 
som skjer gjennom foretaksmøter, lover, forskrifter og øvrige myndighetstiltak. I 
oppdragsdokumentet fastslås spesialisthelsetjenestens overordnede mål og det 
bevilges midler til å gjennomføre oppgavene som er lagt til det regionale 
helseforetaket. 

• Vedtak i foretaksmøter, der det stilles krav i kraft av at Helse- og 
omsorgsdepartementet er eier. Foretaksmøtet omhandler overordnede 
styringsbudskap, styringskrav og rammer. 

 

I foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 21. november 2022 ble det gitt tilleggsoppdrag knyttet 
til videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.  

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

I vedlagte protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 21. november 2022 er det gitt 
tilleggsoppdrag knyttet til videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF. Tilleggsoppdraget er 
en oppfølging av vedtak fattet i styret i Helse Sør-Øst RHF, jf. styresak 102-2022 Sykehuset 
Innlandet HF – hovedprogram og valg av hovedalternativ og tomt for Videreutvikling av 
Sykehuset Innlandet HF. 

Aktuelle oppdrag er videreformidlet Sykehuset Innlandet HF i foretaksmøte 1. desember 
2022.  

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Saken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å gjøre styret kjent med tilleggene til 
allerede mottatte styringsbudskap fra eier og hvordan administrerende direktør følger dette 
opp. Med henvisning til protokollen fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF av 21. november 
2022, anbefaler administrerende direktør at styret tar protokollen til etterretning. 

Styringsbudskap fra Helse- og omsorgsdepartementet følges opp fra det regionale 
helseforetaket i tillegg er aktuelle styringsbudskap fra denne foretaksmøteprotokollen 
videreformidlet til Sykehuset Innlandet HF.  

Trykte vedlegg: 
• Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 21. november 2022 
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