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REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF 
 
 
STED:  St. Svithun hotell, møterom Gløden  
MØTETIDSPUNKT: 04.06.2015  
Styremøte      kl. 0800 - 1130 
Styreseminar kl. 1130 – 1330 
Styremøte var åpent for publikum og presse  
 
DELTAKERE FRA STYRET  
 
Grethe Høiland  Styreleder  
Aslaug Mikkelsen  Nestleder  
John Peter Hernes  Medlem  
Unn Therese Omdal   Medlem  
Ivar Eriksen  Medlem  
Egil Olsen  Medlem  
Aud H. Riise  Medlem 
Mette Øfstegaard  Medlem  
Lars Kåre Selland Kleppe Medlem  
   
Forfall: Jan Friestad 
 
DELTAKERE FRA ADMINISTRASJONEN  
    
Inger Cathrine Bryne  Konst. Adm. Direktør  
Mette Orstad Hansen  Referent  
og representanter fra adm. direktørs ledergruppe  
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STYREMØTE  
Sakliste     
 
STYREMØTE  
Sakliste     
Sak 49/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Sak  50/15 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet 29.04.2015 
Sak  51/15 Årsplan styresaker 2015 og 2016 
Sak  52/15 Adm. direktørs driftsorientering til Styret nr. 4/2015 
Sak 53/15 Virksomhetsrapport per april 2015 
Sak  54/15 Langtidsbudsjett 2016 – 2026 for Helse Stavanger HF  
 
Saker til orientering 
Sak  55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015 
Sak  56/15 Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 2015 
Sak 57/15 Samarbeid med private aktører - muligheter og utfordringer 
Sak  58/15 Forbruk av radiologiske undersøkelser i Helse Stavanger HF  
Sak  59/15 Samfunnssikkerhetsmiljøet i Sørvest 
Sak 60/15 Eventuelt  
 
 
Styreseminar 
Tema: Sykehusutbygging 
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Sak 49/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Godkjent med en merknad: John Peter Hernes skal stå på listen over møtedeltakere.   
 
Vedtak: Godkjent med ovennevnte merknad. 
 
 
Sak  50/15 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet 29.04.2015 
 
Protokoll og referat godkjent med en merknad: 
Ansattes representanter i Styret deltok ikke under sak 48/15 Lokale lønnsforhandlinger 2015 – 
forhandlingsfullmakt. Saken var unntatt offentlighet ihht. offvl. § 23. 
 
Vedtak: Protokoll og referat godkjent med overnevnte merknad.  
 
 
Sak  51/15 Årsplan styresaker 2015 og 2016 
 
Julekonsert, julegave til alle ansatte på sykehuset arrangeres 9. desember 2015.  
Administrasjonen ser på mulighetene for å flytte styremøtet 16.12.15 til 09.12.15,  
kl. 1430 – 1830.  
 
Vedtak: Styret tar ajourført årsplan for styresaker 2015 til etterretning og godkjenner ev. flytting 
av styremøtet i desember.  
 
 
Sak  52/15 Adm. direktørs driftsorientering til Styret nr. 4/2015 
 
Konst. adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for hovedpunktene i rapporten. 
 
Utskrivningsklare pasienter:  
Samhandlingen med de store kommunene har fortsatt. Stavanger kommune har gjennomført en 
rekke tiltak som har redusert antallet utskrivningsklare pasienter i somatiske avdelinger betydelig.  
 
Prosess for avvikling av korridorsenger:  
Korridorsenger viser nedgang. Det fokuseres på fortsatt gjennomføring av de tiltakene som er satt 
opp. Ytterligere effekt forventes utover høsten.  
  
Styret gir sin tilslutning til arbeidet med reduksjon av korridorsenger som gjøres i nært samarbeid 
med medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjenesten.  
 
Medieoppslag – Dalane DMS: 
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Styremedlem Unn Therese Omdal viste til oppslagene i Dalane tidene som ikke informeres om i 
rapporteringen til Styret, og mente styret ikke får hele engasjementet og bredden av det som skjer i 
distriktene når ikke lokalavisene inngår i medieoppslag.  
Kommunikasjonsavdelingen vil sikre større innslag fra distriktsaviser i rapporteringen.  
 
Fylkesmannens tilsyn ved Kardiologisk poliklinikk hvor det ble gitt to avvik:  
Etter spørsmål fra styreleder redegjorde divisjonsdirektør Svein Skeie for tiltakene.  
Fylkesmannen i Rogaland er bekymret for om pasienter som skal ha oppfølging/kontroll ved hjerte 
poliklinikk får tilbud om hjelp innen forsvarlig tid. Beskrivelse av tiltak er sendt Fylkesmannen.  
Målet er å sikre at alle får sin kontrolltime innen angitt tid.  
 
Arbeidstilsynets tilsyn ved Helse Stavanger HF – samarbeid mellom arbeidsgiver, verneombud og 
tillitsvalgte. Det ble gitt ett pålegg ved Psykiatrisk divisjon. Arbeidsplaner var ikke risikovurdert i 
sammen med tillitsvalgte og vernetjenesten. Pålegget er nå lukket og tilbakemelding sendes 
05.06.2015.  
 
Vedtak: Styret tar adm. direktørs driftsorientering til styret nr. 4/2015 til orientering.  
 
 
Sak 53/15 Virksomhetsrapport per april 2015 
 
Konst. adm. direktør Inger Cathrine Bryne og økonomi- redegjorde for virksomhetsrapport per 
april 2015. Tiltaksplan for rekruttering ble utdelt.  
 
Resultatet per april viser et positivt resultat på kr 3,0 mill., som gir et negativt budsjettavvik på kr 
3,7 mill. Resultatet hittil er negativt med kr 7,4 mill, og gir et negativt budsjettavvik på kr 34,1 
mill.  
 
Avviket på budsjett skyldes i hovedsak lønn.  
 
Det arbeides strukturert med å nå måltallene. Det vil trolig være nødvendig med ytterliggere tiltak 
i løpet av 2015 for å sikre et resultat opp mot budsjett.  
 
Styrets innspill til diskusjon i møtet tas med i videre arbeid med å identifisere og iverksette flere 
omstillingstiltak.  
 
Styret ber om å bli orientert om status for rekruttering og hvor det er utfordringer. 

 
Styret gav uttrykk for bekymring for om foretaket greier resultatkravet og ber om en forenklet 
virksomhetsrapport i sommermånedene.  
 
 
Vedtak: Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. april 2015 til etterretning.  
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Sak  54/15 Langtidsbudsjett 2016 – 2026 for Helse Stavanger HF 
 
Økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe presenterte langtidsbudsjettet.  
Styret fikk utdelt drøftingsprotokoll datert 03.06.2015 inkl. drøftingsuttalelse fra tillitsvalgte og 
vernetjenesten.  
 
Økonomiske utfordringer ble diskutert.  
 
Foretaket har sendt inn forslag til revidert resultatkrav til Helse Vest RHF, jfr. punkt 4 i vedtaket.  
 
Vedtak:  

1. Styret vedtar forslag til langtidsbudsjett i perioden 2016 – 2026. 
 

2. Styret gir sin tilslutning til de prioriteringer og satsingsområder som saken beskriver. 
 

3. Styret vil vedta detaljert budsjett for det enkelte år i de årlige budsjettbehandlingene. 
 

4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å be Helse Vest RHF om å justere 
resultatkravet i langtidsbudsjettperioden til: 

 
 
 
 
Sak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015 
 
Konst. adm. direktør gjennomgikk risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 
2015.  
 
Vedtak: Styret tar sak om risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015 til 
orientering.  
 
 
Sak 56/15 Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 2015 
 
Konst. adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for halvårlig rapportering på 
utvalgte mål i styringsdokumentet 2015.  
 
Styret godkjenner dette med de endringene som evt. kommer i juni – oppdaterte faktatall 
per 30. 06.2015.  
 
Vedtak:  
1. Styret godkjenner halvårlig rapport til Helse Vest på utvalgte mål i styringsdokumentet 
    2015.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nytt resultatkrav 80 000            90 000            120 000          130 000          150 000          170 000          
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2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å oppdatere og kommentere faktatall pr. 30.06.2015 
    før rapporten sendes Helse Vest RHF. 
 
 
Sak 57/15 Samarbeid med private aktører - muligheter og utfordringer 
 
Konst. adm. direktør redegjorde for saken. 
 
Styret ønsker informasjon om det pågående regionale revisjonsarbeidet vedrørende 
bierverv.  
 
Styret ba om tillegg i vedtaket og ber Helse Vest RHF vurdere å legge avtalespesialister til 
regionene f.eks. Dalane når nytt rammeverk er på plass, og nye hjemler skal fordeles.  
 
Vedtak:  
Styret tar redegjørelsen til orientering og ber Helse Vest RHF vurdere å legge 
avtalespesialister til regionene f.eks. Dalane når nytt rammeverk er på plass, og nye 
hjemler skal fordeles.  
 
 
Sak  58/15 Forbruk av radiologiske undersøkelser i Helse Stavanger HF 
 
Fagsjef Sverre Uhlving redegjorde for saken. 
 
 Styret takket for informasjon og ser frem til videre oppfølging.  
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.  
 
 
Sak  59/15 Samfunnssikkerhetsmiljøet i Sørvest 
 
Seniorrådgiver Geir Sverre Braut presenterte saken. 
 
Det vises til utsendt strategidokument – forslag til samvirkestrategi for styrking av 
sikkerhet og beredskap. Rogaland fylkeskommune vil fremme dette som sak for 
fylkestinget i høst.    
 



     

7 
 

 
Styret takket for presentasjonen og støtter arbeidet videre med samfunnssikkerhetsmiljøet i 
Sørvest.  
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering. 
 
 
Sak 60/15 Eventuelt  
 
Styret markerte at divisjonsdirektør Inger Kari Nerheim fra 1. august 2015 vil fratre stilling som 
divisjonsdirektør, og deretter gå inn i prosjektarbeid knyttet til behandling, utvikling og tilpasning 
av Recovery-modellen. I tillegg vil hun fortsette engasjementet i organisasjonen HPH – norsk 
nettverk for helsefremmende sykehus.  
 
 
Oppfølgingssaker etter styremøtet:  
Forenklet virksomhetsrapport sendes styret i sommermånedene. 
 
Styret ber om å bli orientert om status for:  

-  Rekruttering og hvor det er utfordringer samt  
-  Bierverv  

i styremøtene fremover. 
 

 
Styreseminar  
 
Tema: Sykehusutbygging 
 
 
 
 
 


