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PROTOKOLL 
FRA 

FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 
 
Fredag 19. februar 2021 klokken 09:30 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo 
universitetssykehus HF. Møtet ble gjennomført digitalt, som et felles foretaksmøte for 
helseforetakene i Helse Sør-Øst. 
 
Dagsorden: 
1. Foretaksmøtet konstitueres 
2. Dagsorden 
3. Oppdrag og bestilling 2021 
 
 
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 Anne Marit Wang Førland (varamedlem) 
Styremedlem Tore Eriksen 
Styremedlem Nina Tangnæs Grønvold 
Styremedlem Else Lise Sjæret-Larsen 
Styremedlem Svein Stølen 
Styremedlem Svein Erik Urstrømmen 
Styremedlem Morten Thorkildsen 
Styremedlem Else-Marie Løberg 
Styremedlem Bjørn Wølstad- Knudsen 

 
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: Oppdrag og bestilling 2021 
 
Det ble gitt en kort generell gjennomgang av oppdrag og bestilling 2021. 
 
Oppdrag og bestilling 2021 er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF med utgangspunkt i 
styringsbudskapene som er gitt til det regionale helseforetaket fra Helse- og 
omsorgsdepartementet i oppdragsdokument 2021 og foretaksmøteprotokoll datert 
14. januar 2021. Det er også innarbeidet styringsbudskap med forankring i vedtak i det 
regionale helseforetaket, regionale strategier og lignende. 
 
Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt 
oppfølging uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap 
som må betraktes som systemkrav og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen, og 
krav/oppdrag som ikke er gjennomført som forutsatt. Selv om det ikke stilles krav om 
rapportering for disse områdene vil status for arbeidet kunne etterspørres av Helse Sør-
Øst RHF i den faste oppfølgingen av helseforetaket. 
 
I oppdrag og bestilling 2021 er det lagt vekt på at styringsbudskapene skal fremstilles 
samlet, slik at oppfølging og rapportering blir så oversiktlig som mulig. Helse Sør-Øst 
RHF vil følge opp styringsbudskap under Mål 2021 i de faste oppfølgingsmøtene med 
Oslo universitetssykehus HF. Styringsbudskap under Annen oppgave 2021 vil bli fulgt 
opp dersom det er behov. Oslo universitetssykehus HF skal rapportere avvik i 
oppgaveløsningen. 
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Pandemisituasjonen vil fortsatt være uforutsigbar i 2021. Nye smitteutbrudd kan oppstå 
lokalt. Samtidig vil vaksinering av befolkningen forbedre situasjonen utover i 2021. Oslo 
universitetssykehus HF må derfor også i 2021 være forberedt på smitte og sykdom i 
befolkningen, med mulig behov for økning i sengekapasitet og spesielt intensivkapasitet. 
Det er imidlertid også viktig at helseforetakene opprettholder en mest mulig normal 
drift gjennom 2021. Budsjettet er særlig styrket i 2021 for å kompensere for økte 
kostnader som følge av pandemien. Helse Sør-Øst RHF vil følge med på hvordan 
hensynene nevnt over samlet sett påvirker måloppnåelsen og eventuelt justere mål, 
oppdrag og krav i tråd med utviklingen gjennom året.  
 

Grunnlaget for utviklingen av tjenestene i Helse Sør-Øst finnes blant annet i Regional 
utviklingsplan 2035 som ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF den 13. desember 
2018. Denne har som mål å fremme:  
 

 Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til 
spesialiserte helsetjenester 

 Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer 
 Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til 

pasientbehandling 
 Bærekraftige helsetjenester for samfunnet 

 
Oslo universitetssykehus HF skal, innenfor de ressurser som blir stilt til rådighet, 
igangsette utviklingsprosjekter og tiltak som understøtter satsingsområdene i regional 
utviklingsplan: 
 
1.  Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring 
2.  Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 
3.  Redusere uønsket variasjon 
4.  Mer tid til pasientrettet arbeid 
5.  Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste 
 
Helse Sør-Øst RHF skal utarbeide revidert regional utviklingsplan innen utgangen av 

2022. Arbeidet med helseforetakets lokale utviklingsplan må tilpasses dette. Det vises til 
veileder for arbeidet med utviklingsplaner vedtatt i RHF-styret 17. desember 2020 (sak 
148-2020). Helse Sør-Øst RHF vil i tråd med denne veilederen utarbeide føringer og 
premisser for arbeidet med utviklingsplan for Oslo universitetssykehus HF.  
 
Styret i Oslo universitetssykehus HF er ansvarlig for at det iverksettes nødvendige tiltak 
for å innfri kravene i oppdrag og bestilling 2021 innenfor de juridiske, økonomiske og 
organisatoriske rammene som gjelder. 
 
Styret i Oslo universitetssykehus HF er også ansvarlig for at gjeldende fullmaktsstruktur 
følges. I henhold til dagens fullmaktsstruktur, må styret i Helse Sør-Øst RHF behandle 
investeringsprosjekter over en viss størrelse før arbeidet med disse kan igangsettes. 
Dette gjelder også for første fase i prosjekteringen. 
 
Oppdrag og bestilling 2021 er vedlegg til protokollen. 
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Foretaksmøtet vedtok: 
 
Oppdrag og bestilling 2021 gjøres gjeldende for Oslo universitetssykehus HF. 
 
 
 
Møtet ble hevet klokken 10:15. 
 
Oslo, 19. februar 2021. 
 
 
 
 

styreleder Svein Gjedrem 
Helse Sør-Øst RHF 

 styreleder Gunnar Bovim 
Oslo universitetssykehus 
HF 

 
Protokollen er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevne signaturer 


