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PROTOKOLL 
FRA 

FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 
 
Fredag 18. desember 2020 klokken 15.00 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo 
universitetssykehus HF.  Møtet ble gjennomført som telefonmøte. 
  
Dagsorden: 
1. Foretaksmøtet konstitueres 
2. Dagsorden 
3. Endring av vedtekter 
4. Valg av styremedlemmer jf. helseforetaksloven §21 
5. Oppstart forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet 
 
 
Til stede var: 
Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Svein Gjedrem, 
som også ledet møtet. 
 
I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF: 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen 

 
 
Fra styret i Oslo universitetssykehus HF møtte: 

Styreleder Gunnar Bovim  
Nestleder Anne Kari Lande Hasle 
Styremedlem Aasmund Magnus Bredeli 
Styremedlem Else Lise Skjæret-Larsen 
Styremedlem Svein Erik Urstrømmen 

 
 
I tillegg møtte fra administrasjonen i Oslo universitetssykehus HF: 
Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth 
 
Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven. 
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven. 
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Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres  
 
Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket styreleder i Helse Sør-Øst RHF Svein 
Gjedrem velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen 
merknader til innkallingen. 
 
Styreleder i Oslo universitetssykehus HF Gunnar Bovim ble valgt til å underskrive 
protokollen sammen med møteleder. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt. 
 
 
Sak 2: Dagsorden 
 
Styreleder i Helse Sør-Øst RHF Svein Gjedrem spurte om noen hadde merknader til den 
utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Dagsorden godkjennes. 
 
 
Sak 3:  Endring av vedtekter 
 

I henhold til helseforetaksloven §12 og helseforetakenes vedtekter skal endringer i 
vedtektene fastsettes av foretaksmøtet. I henhold til helseforetaksloven §18 skal forslag 
om å endre vedtektene gjengis i innkallingen.  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i styresak 023-2020 å utvide styrene i helseforetakene 
med to eieroppnevnte styremedlemmer og et medlem valgt av og blant de ansatte. 

 
Med bakgrunn i dette er det behov for å endre vedtektenes §7 om sammensetningen av 
styret.  
 
§7 Styre endres fra: 
Oslo universitetssykehus HF ledes av et styre. Styret skal ha inntil åtte medlemmer. 
Inntil fem medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og 
nestleder. 
I tillegg velger de ansatte inntil tre styremedlemmer med varamedlemmer. Med 
utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt 
av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til 

forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med 
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. 
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Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, 
politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. 
Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har 
og de utfordringene helseforetakene står overfor. 
Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til 
kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første 
ledd.» 
 
Til ny §7 Styre: 

Oslo universitetssykehus HF ledes av et styre. Styret skal ha inntil elleve medlemmer. 
Inntil syv medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og 
nestleder. 
I tillegg velger de ansatte inntil fire styremedlemmer med varamedlemmer. Med 
utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt 
av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til 
forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med 
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. 
Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, 
politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. 
Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har 

og de utfordringene helseforetakene står overfor. 
Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til 
kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første 
ledd.» 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Vedtektene for Oslo universitetssykehus HF endres jf. fremlagte forslag 
 
 
Sak 4:     Valg av styremedlemmer jf. helseforetaksloven §21 
 
Som eier av helseforetakene er en av Helse Sør-Øst RHFs viktigste oppgaver å sørge for at 

styrene i helseforetakene har en sammensetning og en kompetanse som er tilpasset 

helseforetakenes utfordringer og behov. Det er flere hensyn som skal veies når styrene skal 

settes sammen. Dagens rammer for antall medlemmer i styrene gjør det krevende å dekke 

behovet for riktig kompetanse, samtidig som andre hensyn som kjønnsbalanse, alder og 

geografi skal ivaretas. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok derfor i styresak 023-2020 å utvide 

styrene i helseforetakene med to eieroppnevnte styremedlemmer og et medlem valgt av og 

blant de ansatte. 

 

Styrets valgkomité la frem sin innstilling til behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF den 26. 

november 2020. I henhold til vedtak i styresak 135-2020 Supplering av styrene i 

helseforetakene i Helse Sør-Øst, oppnevnes nye eieroppnevnte styremedlemmer i Oslo 
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universitetssykehus HF med funksjonstid fra 19. desember 2020 til nytt styre oppnevnes i 

foretaksmøte i februar 2022.  

 

Foretaksmøte ba helseforetaket avklare med de ansattes organisasjoner hvorvidt det skal 

gjennomføres suppleringsvalg eller om gjeldende varamedlemmer kan tre inn i styret. 

 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Foretaksmøte velger følgende som medlem i styret i Oslo universitetssykehus HF, med 
funksjonstid fra 19. desember 2020 til nytt styre oppnevnes i februar 2022.  
 
Styremedlem Else-Marie Løberg 

Styremedlem Morten Thorkildsen 

 
De eieroppnevnte styremedlemmene er etter dette: 
Styreleder Gunnar Bovim 

Nestleder Anne Kari Lande Hasle 

Styremedlem Tore Eriksen 

Styremedlem Nina Tangnes Grønvold 

Styremedlem Svein Stølen 

Styremedlem Else-Marie Løberg 

Styremedlem Morten Thorkildsen 

 
 
Sak 5:  Oppstart forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i styremøte 26. november 2020 oppstart 
forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet (jf. styresak 124-2020).  
 
Foretaksmøtet viste til konseptrapport for videreutvikling av Oslo universitetssykehus 
HF, godkjent ved behandling av styresakene 006-2019 og 050-2019, samt rammene for 
forprosjektet, jf. styresakene 063-2020 og 124-2020.  

 
I tråd med rammene for forprosjektet har Oslo universitetssykehus HF ansvar for at 
organisasjonen utvikles og tilpasses til det fremtidige målbildet og at de nye 
sykehusbyggene understøtter viktige forutsetninger for virksomheten. Helseforetaket 
skal overta eierskap til og sørge for driften av de nye sykehusbyggene når disse er 
ferdigstilt. Dette krever at helseforetaket har eierskap til planene, og at det er god 
involvering og medvirkning fra ansatte, brukere og vernetjenesten.  
 
Oslo universitetssykehus HF har ansvar for å avklare sentrale føringer for forprosjektet, 
inklusive forutsetninger som følger av fagutredningene gjennomført i 2020. Oslo 

universitetssykehus HF må i samarbeid med prosjektet etablere en god 
beslutningsprosess for dette, slik at nødvendige avklaringer og beslutninger om 
funksjonsdeling og tilhørende kapasiteter, faglige avhengigheter, standarder og andre 
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forhold som påvirker de fysiske forutsetningene for konseptet tas i henhold til 
rammebetingelser og fremdriftsplan for forprosjektet. Helseforetaket må sørge for at det 
gjøres prioriteringer som legger grunnlaget for at det velges best mulige løsninger for 
sykehusets fremtidige drift, innenfor godkjent målbilde og godkjente rammer.    
 
Foretaksmøtet pekte på at omstillinger som følge av nye bygg, teknologisk fornying og 
nye driftskonsepter krever endringer av arbeidsprosesser, kompetansebygging, 
endringsledelse og kulturbygging. Arbeidet med Nye Oslo universitetssykehus er en 
omstillingen som involverer mer enn 20 000 ansatte i helseforetaket og skal skje 

samtidig med at den løpende driften ivaretas på en god måte.  
 
Oslo universitetssykehus HF har i forprosjektet ansvar for følgende oppgaver innenfor 
de rammene som er satt: 

 Beslutte virksomhetsinnhold og fagfordeling med tilhørende behandlingskapasitet  
 Avklare faglige avhengigheter som grunnlag for plassering av funksjoner, herunder 

integrering med eksisterende virksomhet  
 Sørge for å gi prosjektet nødvendige avklaringer og beslutninger om 

virksomhetsinnhold, fagfordeling og behandlingskapasitet i samsvar med 
fremdriftsplanen i forprosjektet 

 Bidra til utvikling av standardromskatalog og felles funksjonsprinsipper for 
prosjektet 

 Konkretisere samlet gevinstrealiseringsplan som gir nødvendig bærekraft i 
prosjektene, og oppdatere sin økonomiske langtidsplan som grunnlag for vurdering 
av bæreevne på helseforetaksnivå 

 Legge til rette for og ivareta medvirkning, samt bidra med fagkompetanse til 
utvikling av løsninger 

 Sørge for forankring/eierskap av løsningene i egen organisasjon 
 Planlegge og beslutte løsninger for drift av virksomheter som blir berørt av 

utbygging i interimsperioden fram til nye sykehusbygg er ferdige  
 Behandle aktuelle saker i styret, herunder månedlige statusrapporter for fremdrift 

og utvikling i forprosjektet    
 Behandle forprosjektrapporten i styret, som grunnlag for behandling i styret i Helse 

Sør-Øst RHF   
 
 
Foretaksmøtet vedtok: 

1. Foretaksmøtet viser til styret i Helse Sør-Øst RHFs behandling av styresak 124-
2020 og ber på denne bakgrunn om at følgende rapporter og løsninger legges til 
grunn i arbeidet i forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet: 

 Rapport om konkretisering av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk 
virksomhet, inkludert traumevirksomhet, i Nye Oslo universitetssykehus, 
sett i sammenheng med resultat av fagfordelingsprosjektet 

 Rapport om psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
 Rapport om barn og ungdom 
 Rapport om smittevern, inkludert erfaringer fra Covid-19 pandemien 
 Høysmitteisolater etableres ved Nye Aker 
 Trykkammer legges til Nye Rikshospitalet 
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2. Foretaksmøtet presiserer at Oslo universitetssykehus HF har ansvar for at 
nødvendige avklaringer og beslutninger om funksjonsdeling og tilhørende 
kapasiteter, faglige avhengigheter, standarder og andre forhold som påvirker 
de fysiske forutsetningene for konseptet tas i henhold til rammebetingelser og 
fremdriftsplan for forprosjektet. Foretaksmøtet presiserte også at Oslo 
universitetssykehus HF har ansvar for medvirkning og for å bidra med 
fagkompetanse i utvikling av løsninger. 
 

3. Foretaksmøtet ber om at Oslo universitetssykehus HF arbeider videre med 
organisasjonsutvikling, ytterligere konkretisering av planer for 
gevinstrealisering og med å ivareta økonomisk bærekraft for prosjektet og 
helseforetaket. Arbeidet skal skje i tråd med mandat for forprosjekt Nye Aker og 
Nye Rikshospitalet. Det legges videre til grunn at arbeidet skal følge de 12 
prinsippene for medvirkning og kravene i «Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter». 

 
 
 
Protokolltilførsel:  
Styremedlemmene Urstrømmen, Skjæret-Larsen og Bredeli ba om at deres protokolltilførsel til sak 
79/202,0 behandlet av styret i Oslo universitetssykehus HF 20. oktober 2020, tas som protokolltilførsel til 
sak 5 i foretaksmøtet; 
"Styrerepresentantene Urstrømmen, Skjæret-Larsen og Bredeli stemmer imot administrasjonens 
vedtaksforslag i saken og viser til vårt alternative vedtaksforslag hvor det etterspørres en helhetlig og 
samlet fremstilling av de areal -og kostnadsmessige konsekvensene av administrerende direktørs 
tilrådninger. 
 
Det vises til ansatteorganisasjonenes omfattende drøftingsprotokoll av saken datert 12.10.2020. Vi 
registrerer av saksfremlegget at administrasjonen ikke har svart ut helt sentrale og avgjørende spørsmål i 
saken. De areal- og kostnadsmessige konsekvensene er ikke framstilt. Det er derfor uklart for disse 
representantene hva en ber om tilslutning til ved å vedta oppstart forprosjekt og hvilken ramme en 
vil anmode eier om for forprosjektet?  
 
I kommende styremøte i Helse Sør-Øst redegjøres det for at det er høy reguleringsrisiko i Gaustad-Aker 
prosjektet, hvordan vurderer administrasjonen i OUS dette i lys av rapportenes tilrådninger, og hvor stor 
sjanse er det for at investering i et forprosjekt vil være bortkastet? En savner også en framstilling av de 
økonomiske forutsetningene i hele prosjektet, særlig sett i lys av at OUS går mot et betydelig 
budsjettunderskudd inneværende år.  
 
Disse representantene vil også påpeke at det ennå ikke er framstilt noen helhetlig og gjennomarbeidet 
virksomhetsplan for dette prosjektet. Å henlegge medisinske beredskapsmiljø og ortopedi utenfor 
regionssykehuset fremstår ikke hensiktsmessig, ortopedi er den hyppigst benyttede ressursen i 
traumesammenheng. Det er også uklart for disse representantene om det er tilstrekkelig areal skissert i 
utbyggingssakene til å huse virksomheten som planlegges på de ulike tomtene."  
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Møtet ble hevet klokken 15.30 
 
Oslo 18. desember 2020 
 
 
 
 

Svein Gjedrem 
Helse Sør-Øst RHF 

 Gunnar Bovim 
Oslo universitetssykehus 
HF 

 
 
Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 


