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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Hamar 

Dato: Fredag 16. desember 2022 

Tidspunkt: Kl. 09:15 – 17:00 

 

145-2022 Virksomhetsrapport per november 2022 

 

Oppsummering 

Saken presenterer virksomhetsrapporten per november 2022 som er vedlagt saken.  
 

Kommentarer i møtet 

Styret merker seg utfordringene i driften etter pandemien, med lavere aktivitet og høyere 
bemanning. Forbedringer i driften er nødvendig for å møte denne utfordringen.  
Øyeblikkelig hjelp må utføres. Samtidig vektlegger styret at psykisk helsevern til barn og 
unge skal søkes skjermet.  
 
Styret ber administrasjonen følger opp den videre håndteringen av innleie og håndtere de 
utfordringer dette representerer kostnadsmessig.  
 
Styret vektlegger at det må sees realistisk på målene for virksomheten opp mot rammene 
for neste år. Samtidig må et godt arbeidsmiljø for ansatte i spesialisthelsetjenesten ivaretas.  
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar virksomhetsrapport per november 2022 til etterretning. 
 
 
 

156-2022 Oppdrag og bestilling 2023 – økonomiske resultatkrav 

 
Oppsummering 

Hensikten med denne saken er å fastsette økonomiske resultatkrav for helseforetakene i 
2023. Resultatkravet for 2023 er basert på styrevedtatte resultatmål i helseforetakene.  
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Oppdrag og bestilling 2023, som også inneholder de økonomiske resultatkravene, forelegges 
styret i egen sak, og vil bli gjort gjeldende for helseforetakene i foretaksmøter i februar 
2023. 

Kommentarer i møtet 

Styret ber administrasjonen se på innretningen for det regionale helseforetakets 
lånebetingelser ut til helseforetakene i forbindelse med neste revisjon av finansstrategi.  

 

Styret uttrykker bekymring for realismen i forventninger om betydelige effektiviseringer i 
helseforetakene.  

 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 

Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat eksklusive salgsgevinster, i 2023: 

Resultat (tall i hele 1 000 kr.) 2023 

Akershus universitetssykehus HF 60 000 

Oslo universitetssykehus HF 50 000 

Sunnaas sykehus HF 6 000 

Sykehusapotekene HF 5 000 

Sykehuset i Vestfold HF -60 000 

Sykehuset Innlandet HF 25 000 

Sykehuset Telemark HF 10 000 

Sykehuset Østfold HF -50 000 

Sykehuspartner HF 100 000 

Sørlandet sykehus HF  0 

Vestre Viken HF 178 000 

Helse Sør-Øst RHF 400 000 

Helse Sør-Øst foretaksgruppen 724 000 

 
Styret legger til grunn at eventuelle salgsgevinster i 2023 medfører forbedret resultat 
tilsvarende oppnådde gevinster, og at gevinstene skal framkomme i helseforetakenes 
årsestimater for økonomisk resultat.  
 


