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Tilstede 
fornyingsstyret (FS) 

Helseforetaksdirektører: Bjørn Erikstein (møteleder), Oslo 
universitetssykehus HF, Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, 
Øystein Mæland, Akershus universitetssykehus HF, Just Ebbesen, 
Sykehuset Østfold HF, økonomidirektør Hilde Westlie for Einar 
Magnus Strand, Sunnaas sykehus HF, Nils Fredrik Wisløff, Vestre 
Viken HF, Bess Margrethe Frøyshov, Sykehuset Telemark HF, Stein 
Kinserdal, Sykehuset i Vestfold HF, Jan-Roger Olsen, Sørlandet 
sykehus HF, Mariann Hornnes, Sykehuspartner HF 
Konserntillitsvalgte (KTV): KTV Mats Larssen, Akademikerne, 
KTV Svein Øverland, LO, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Irene 
Kronkvist, Unio, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS 
Brukerutvalg: Øistein Myhre Winje, leder brukerutvalget Helse 
Sør-Øst RHF 
Helse Sør-Øst RHF:, Helse Sør-Øst RHF, Konserndirektør Atle 
Brynestad, Helse Sør-Øst RHF, Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst 
RHF 

 

Fraværende FS Tore Prestegard, Sykehusapotekene HF, Fagdirektør Alice Beathe 
Andersgaard, Helse Sør-Øst RHF 

Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley, Andreas Brunvoll, Bård Seiersnes (referent) 
På sak  Christine Bergland, direktør Direktoratet for e-helse (på sak 02/16), 

Olav Berg, Sykehuspartner HF (på sak 04/16), Svein Tore Valsø for 
Anita Schumacher, Helse Sør-Øst RHF (på sak 05/16) 

Sted: Oslo 
Dato: 3. mars 2016, kl 16:00-18:10 
Vedlegg til referatet: Presentasjon fra møtet 
  

Referat fornyingsstyret møte #22, 3. mars 2016 
Nr. Sak Underlag 
 Innledning 

 

Møteleder ønsket velkommen.  

 

 

01/16 Godkjenne innkalling og referat fornyingsstyremøte #21, 
26. november 2015 

 

Fornyingsstyrets enstemmige vedtak: 

1. Fornyingsstyret godkjenner innkallingen til møtet. 
2. Fornyingsstyret godkjenner referat fra møte i fornyingsstyret 

26. november 2015. 

Saksfremlegg 
med vedlegg 

02/16 Direktoratet for e-Helse orienterer om nasjonal IKT-utvikling 
 

Christine Bergland presenterte saken og vektla følgende:  

Saksfremlegg 
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- Som del av Direktoratet for e-helse sitt budsjett er det 

inkludert over 100 millioner kroner finansiert fra 
spesialisthelsetjenesten, som også er en aktiv bidragsyter 
med ressurser i nasjonale prosjekter. 

- Det har vært en positiv utvikling i ønsket om nasjonal styring 
av teknologiutviklingen i sektoren, spesielt fra 
kommunsesektoren som ser behovet for å koordinere 
aktiviteter på tvers av kommuner, både for å sikre effektiv 
ressursutnyttelse og i utviklingen av leverandørmarkedet.  

- EPJ-anskaffelsen i Helse Midt har vært en lukket prosess. Det 
pågår nå en prosess for å vurdere hvordan denne kan være 
del av det nasjonale arbeidet knyttet til realisering av «Én 
innbygger  - én journal.» 

- Helsenorge.no er en av hovedsatsingen til Direktoratet for e-
helse. Det er etablert et eget produktstyre. Dette 
produktstyret er sammensatt av alle aktørene i sektoren, 
ledes av Helse Sør-Øst RHF og har ansvaret for å prioritere 
videreutvikling.  

 

Innspill fra fornyingsstyret: 

- Det er viktig at Direktoratet for e-helse definerer hva som er 
«kjernefunksjonalitet» i «én innbygger – én journal» og 
hvilke informasjonselementer som skal inngå i denne da 
dette vil påvirke omfanget av de nasjonale løsninger som 
skal etableres.  

- Det er viktig at Direktoratet for e-helse tar rollen som 
normgivende i forhold til lov- og forskriftsmessige forhold 
(spesielt informasjonssikkerhet) slik at dette ikke skapes 
hindre for etablering av nasjonale løsninger der det ikke 
lovmessige begrensninger. 

 

Fornyingsstyrets enstemmige vedtak: 

1. Fornyingsstyret tar saken til orientering. 
 

03/16 Økonomisk langtidsplan 2017-2020 
 
Andreas Brunvoll presenterte saken. 

Jan Henrik Stubberud presenterte detaljer rundt omfanget av 
Infrastrukturmodernisering. 

Benedicte Børge-Ask presenterte detaljer rundt omfanget av 
Regional klinisk løsning. 

 

Innspill fra fornyingsstyret: 

Saksfremlegg 
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- Fornyingsstyret støtter viktigheten at det etableres en 

regional modernisert infrastruktur, DIPS konsolideres og ser 
viktigheten at også elektronisk kurve, multimedialagring og 
medikamentell kreftbehandling etableres for å understøtte 
pasientsikkerheten og forbedret kvalitet i 
pasientbehandlingen. 

- Det må etableres tydelige prioriteringskriterier  som ligger 
til grunn for hvilke aktiviteter som skal prioriteres som del 
av porteføljen slik at det blir lettere å se hvilke verdi 
aktivitetene gir for virksomheten.  

- Som del av saksnotatet for å diskutere porteføljen bør det 
tydeliggjøres hvilke gjennomføringsrisiko og sårbarhet som 
tillegges de enkelte tiltakene som prioriteres, samt risiko og 
konsekvens som følger av å ikke prioritere gitte tiltak. 

 

Fornyingsstyrets enstemmige vedtak: 

1. Fornyingsstyret tar saken til orientering  
2. Saken tas opp på nytt i neste fornyingsstyremøte inkludert 

presentasjon av prioriteringskriterer og en risikovurdering av 
realisering av foreslått portefølje. 

 
04/16 Status eksternt partnerskap 

 
Olav Berg presenterte saken. 

 

Fornyingsstyrets enstemmige vedtak: 

1. Fornyingsstyret tar saken til orientering. 
 
 

Protokolltilførsel: 
Svein Øverland, Rita V.D Fehr og Mette Vilhelmshaugen mener at 
eksternt partnerskap vil innebære uakseptabel risiko. Ad videre 
prosess kreves det  at det utarbeides et realistisk likeverdig alternativ 
for utvikling i egenregi jfr drøftingsprotokoll av 18. September 2014 
på oppdaterte og tilsvarende vilkår og med involvering av 
fagmiljøene, ledelse og tillitsvalgte i SP. Hvis nødvendig må tidsplanen 
utvides. 

Det forutsettes at det finnes løsninger som ivaretar offentlig pensjon 
ved en eventuell virksomhetsoverdragelse for dem som er over 55 år. 

 

Saksfremlegg 

05/16 Kompetanseplanleggingsverktøy i Helse Sør-Øst 
Svein Tore Valsø presenterte saken. 
 

Saksfremlegg 
med vedlegg 
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Innspill fra fornyingsstyret: 

- Dette er et viktig tiltak og for Helse Sør-Øst som en stor 
kompetansevirksomhet er det viktig å ha god styring på 
kompetanseutviklingen. Samtidig er det vanskelig å gi dette 
høy prioritet da arbeidet med økonomisk langtidsplan vil 
medføre krevende prioriteringer. Det er også verdt å merke 
at det arbeides godt med kompetansestyring i 
foretaksgruppen også uten denne løsningen.  

 

Fornyingsstyrets enstemmige vedtak: 

1. Fornyingsstyret bes om at saken løftes inn som del av 
økonomisk langtidsplan i sak som skal presenteres for 
fornyingsstyret mai 2016. 
 

 
Status oppfølgingspunkter  
Nr. Fra møte Oppfølgingspunkter samlet (utover vedtak).  Ansvar: Status  

  Ingen   
 
 
Foreløpig møteplan: 
Alle møter vil avholdes i forbindelse med direktørmøtet 
Dato Aktuelle saker 
Medio mai Økonomisk langtidsplan 2017-2020 
Oktober 2016 Konsolidering av DIPS og budsjett 2017 
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