
 

    

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I 
HELSE STAVANGER HF  
 

 

STED: St. Svithun hotel, møterom Gløden   

MØTETIDSPUNKT: 09.05.2018 kl.08.00–12.00   

Styremøte var åpent for publikum og presse  

 

DELTAKERE FRA STYRET  
 

Stener Kvinnsland Styreleder 

Grethe Høiland Nestleder 

Ole Kristian Hetland Medlem 

Unn Therese Omdal Medlem 

Nina Langeland 

Knut Vassbø 

Ivar Eriksen 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Egil Olsen Medlem 

Aud H. Riise Medlem 

Mette Øfstegaard Medlem 

Lars Kåre Selland Kleppe Medlem 

 

   
 
FORFALL FRA STYRET  
 
DELTAKER FRA BRUKERUTVALGET 
Jan Torgersen                 leder   
 
DELTAKERE FRA ADMINISTRASJONEN  
    
Inger Cathrine Bryne  Adm. direktør  

Anne Sofie Øye Gjerde Referent  

og representanter fra adm. direktørs ledergruppe 

 

 
 



 

    

 

 
Styremøte 09.05.2018 
 

     

 

SAKLISTE 

 

ÅPEN DEL 

 UNDERLAG 

Sak 31/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt 

Sak 32/18 Godkjenning av protokoll Vedlagt 

Sak 33/18 

Sak 34/18 

Årsplan styresaker 2018 

Konsekvensutredning spesialisert rehabilitering i 

Helse Stavanger 

Vedlagt 

Vedlagt 

Sak 35/18 Administrerende direktørs orientering til Styret  

nr. 3/2018 

Vedlagt 

Sak 36/18 

Sak 37/18 

Virksomhetsrapportering per mars 2018 

Langtidsbudsjett 

Vedlagt 

Vedlagt 

Sak 38/18 SUS2023 Kvartalsrapport Vedlagt 

Sak 39/18 

 

Sak 40/18 

Sak 41/18 

 

 

Kl.12.00-12.45  

Resultater fra medarbeiderundersøkelsen 

ForBedring 

Brukerutvalget, presentasjon av årsmelding 2017 

Eventuelt 

 

 

Opplæring i admincontrol 

Vedlagt 

Vedlagt 

Vedlagt 

Vedlagt 

Vedlagt 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

    

 

Sak 31/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Ole Hetland etterlyser egentid for styret som et punkt på sakslisten.   

 

Vedtak:  

Styret godkjenner innkalling og dagsorden. Egentid for styret settes som fast punkt for fremtidige 

styremøter. 

 

 

Sak 32/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.03.2018 

Til sak 24/18 Arealplan med mulighetsstudie Våland 2023: Det vil i neste styremøte bli lagt frem en 

kort redegjørelse for plan om dialog med Stavanger kommune vedrørende kommuneplanarbeidet, 

som en del av ADs orientering til styret. 

 

Vedtak: 

Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 23.03.2018.   

 

 

Sak 33/18 Årsplan styresaker 2018 

 

Vedtak 

Styret tar ajourført årsplan styresaker 2018 til orientering. 

 

 

Sak  34/18 Konsekvensutredning spesialisert rehabilitering i Helse Stavanger 

Adm. direktør Inger Cathrine Bryne og klinikksjef/professor og prosjektleder Elisabeth Farbu 

redegjorde for saken. 

Adm. dir. anbefaler en avvikling av sengepost 2Øst i Eigersund på bakgrunn av nasjonale og 

regionale føringer for oppgavedeling og utvikling innen rehabiliteringsområdet, samt nødvendig 

omprioritering for å bidra til en økonomisk utvikling innenfor de gjeldende rammene. Alle fast 

ansatte ved 2Øst beholder arbeidsforholdet i Helse Stavanger HF. 

Det ble informert om dissenser og uttalelser som er mottatt.  

 

Styreleder innledet drøftingen. Saken er tredelt: Helse Stavanger skal både sikre ivaretagelse av 

pasienter, se på kostnadsbesparelser og ivareta de ansatte. 

 

Unn Therese Omdal uttrykte bekymring for at spesialisthelsetjenesten skal bygge ned tilbudet for 

tidlig og mente at kommunene trenger bedre tid for å kunne ta over tjenester, samt en bekymring 

for om kommunene er økonomisk i stand til å klare omleggingen av rehabiliteringstilbud.  

Omdal fremmet et alternativ forslag til styrevedtaket:  

"Helse Stavanger tar initiativ til et samarbeid med kommunene for å utarbeide en handlingsplan for 

rehabiliteringsfeltet" Knut Vassbø støttet Omdal. 



 

    

 

 

Nina Langeland stilte spørsmål om Helse Stavanger har unnlatt å satse på den mer komplekse 

rehabiliteringen og allerede burde ha satt inn mer ressurser her.  

 

Lars Kåre Selland Kleppe: Mange pasienter har hatt svært god nytte av tilbudet i Egersund, de 

ansatte ved 2Øst kan være stolte over sitt arbeid. 

Det ser ut som det har vært enighet i prosjektgruppen om faktagrunnlaget, og at det hovedsakelig 

er tidsforløpet for omstillingen det er uenighet om. 

 

Ivar Eriksen påpeker at det uavhengig av økonomi rundt sykehusutbygging vil være nødvendig for 

foretaket å foreta prioriteringer. Eriksen er trygg på at forslaget som fremlegges er godt og 

forsvarlig og at det er en fornuftig omfordeling av midler, og at dette vil være en styrking av 

hvordan Helse Stavanger leverer helsetilbud. Eriksen påpeker til sist viktigheten av å gi 

anerkjennelse til det arbeidet som er gjort i Egersund.  

 

Votering: 

Alternativ vedtak fremmet av styremedlem Unn Therese Omdal: 2 stemmer for, 9 stemmer mot. 

Forslag til alternativ vedtak falt med 2 mot 9 stemmer. 

Gjeldende innstilling: 9 stemmer for, 2 stemmer mot. 

 

Vedtak: 

1. Styret i Helse Stavanger HF gir sin tilslutning til avvikling av sengepost 2Øst i Eigersund fra 1. 

januar 2019. Beslutningen er basert på grundige faglige vurderinger og nødvendig prioritering.   

 

2. Styret beslutter at de frigjorte midlene skal benyttes til å sikre at Helse Stavanger HF oppfyller 

nasjonale og regionale krav til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, så som tilstrekkelige 

ambulante tjenester, omlegging av tilbudet til KOLS-pasienter, ressurser til rehabilitering i 

akuttfase som beskrevet i saken – samt gi en innsparing på 12 millioner kroner årlig.  

 

3. Alle fast ansatte ved 2Øst beholder arbeidsforholdet i Helse Stavanger HF, og arbeidsgiver vil 

følge opp og tilrettelegge best mulig for hver enkelt. Omstillingsprogrammet i Helse Stavanger vil 

gjelde, og det vil bli utarbeidet en særavtale knyttet til reisetid i en overgangsperiode.   

 

4. Det legges vekt på å beholde kompetanse i Eigersund, blant annet gjennom opprettelse av en 

lungepoliklinikk som en del av det totale polikliniske tilbudet til Helse Stavanger i Dalaneområdet.  

 

5. Det etableres umiddelbart et prosjekt for gjennomføring av driftsendringene.  6. Helse Stavanger 

HF legger til rette for at sengepost 2Øst drives ut 2018, forutsatt at personalsituasjonen er 

tilstrekkelig og forsvarlig.   

 

 



 

    

 

Sak  35/18 Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 3/2018 

Adm. direktør Inger Cathrine Bryne presenterte hovedpunktene i ADs orientering til styret: 

  

1. Prosjektmandat «Fremtidig barselomsorg   

       Det vises til vedlagte notat.  
    

2. Gebyr ilagt av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) med bakgrunn i ulovlig 

direkte anskaffelse av transporttjenester  

       Det vises til vedlagte notat. 
 

3. Oversikt over tilsyn for mars 2018 

Det vises til vedlagte notat. 

 

4. Oversikt over aktuelle høringer pr. 27.04.2018 

Det vises til vedlagte notat. 

 

5. Oversikt over nye relevante lover, forskrifter og myndighetskrav i perioden  

Det vises til vedlagte notat. 

 

6. Meldinger 

- Referat fra møtet i Brukerutvalget 13.03.2018 

- Referat fra møtet i FAMU 21.03.2018 

- Protokoll fra møtet i Styret i Helse Vest RHF den 07.03.2018 

 

       Det vises til vedlagte notat. 

 

Unn Therese Omdal ønsker en orientering om Lærings- og mestringssenteret på lik linje med den 

som beskrives i referatet fra Brukerutvalget 13.03.2018. 

Adm. direktør vil sørge for dette i et møte høsten 2018 og samtidig vektlegge 

kommunehelsetjenesten i presentasjonen slik at man får inn hele bredden av tilbudet.  

 

Vedtak: 

Styret tar adm. direktørs orientering til Styret nr. 3/2018 til orientering. 

 
 
 
Sak  36/18 Virksomhetsrapportering per mars 2018 

Adm. direktør Inger Cathrine Bryne presenterte saken. 

 

Medarbeidere: 

Helse Stavanger vil ytterligere intensivere arbeidet med sykefravær. Høyt sykefravær påvirker 

både fristbrudd, ventetider og økonomi. 



 

    

 

 

Økonomi: 

Regnskapsmessig resultat i mars er positivt med ca. 1 mill. kr., noe som gir et negativt budsjettavvik 

på ca. 5,7 mill.  

Vekst i gjestepasienter har gitt stort utslag i klinikk psykisk helsevern voksne.  

Det vil bli gjort en grundigere redegjørelse over gjestepasienter i neste virksomhetsrapport. 

Klinikkene har flere tiltak for å bedre resultatet. Styret ber om en samlet oversikt over tiltak og 

status på disse i neste virksomhetsrapport. 

 

Nina Langeland ber om at bruk av tvang i barne- og ungdomspsykiatrien blir grundigere rapportert 

i neste virksomhetsrapport og da med en skriftlig fremstilling. 

 

Vedtak: 

Styret tar rapportering fra virksomheten per mars 2018 til orientering. 

 

 

Sak 37/18 Langtidsbudsjett 

Økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe redegjorde for saken. 

Pga manglende resultatoppnåelse tidligere år må foretaket øke resultatkravet i kommende 

perioder for å opprettholde finansieringsgrunnlaget. På bakgrunn av en overordnet vurdering 

anser administrerende direktør at risikoen knyttet til å oppnå disse resultatene er så høy at det 

også må vurderes andre alternativer på finansieringssiden.  Administrerende direktør ber derfor 

om styrets tilslutning til å gå i dialog med Helse Vest om mulig økning av internt lån for å redusere 

resultatkravet men samtidig beholde finansieringsevnen for SUS2023.  

 

Styret ønsker å endre punkt 3 i innstilling til vedtak til at adm. direktør går i dialog med Helse Vest 

RHF om mulig ytterligere støtte til finansiering for å vurdere også andre alternativer enn lån, og gjør ny 

vurdering av nødvendig resultatkrav ved neste års rullering av langtidsbudsjettet. 

 

Styremedlem Lars Kåre Kleppe ønsket å fremme et alternativ forslag til vedtak: 

Styret utsetter behandlingen av langtidsbudsjettet til kommende styremøte, og ber styreleder og adm. 

direktør gå i direkte dialog med Helse Vest for å tilstrebe en mer realistisk finansiering. 

 

Votering: Alternativt vedtak fremmet av styremedlem Lars Kåre Selland Kleppe: 3 stemmer for, 8 

stemmer mot. Forslag til alternativ vedtak falt med 3 mot 8 stemmer. 

 

Vedtak: 

1. Styret vedtar forslag til langtidsbudsjett for perioden 2019–2028, og gir sin tilslutning til de 
prioriteringer og satsingsområder som saken beskriver.  
  
2. Styret vil vedta detaljert budsjett og årsresultat for det enkelte år i de årlige 
budsjettbehandlingene.  



 

    

 

  
3. Styret gir tilslutning til å øke resultatkravet som beskrevet i saken, men ber administrerende 

direktør om å gå i dialog med Helse Vest RHF om mulig ytterligere støtte til finansiering  

og gjør ny vurdering av nødvendig resultatkrav ved neste års rullering av langtidsbudsjettet. 
 
 
Sak 38/18 SUS2023 Kvartalsrapport 
Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde i saken. 
 
Styret ønsker en presentasjon av prosjektorganisasjonen på personnivå. 
Det vil i neste styremøte bli redegjort for manglende anbud i prekvalifiseringsprosess for råbygg, 
samt en oversikt over hvilke kontrakter som er inngått. 
 
Vedtak: 
Styret i Helse Stavanger HF tar kvartalsrapporten for SUS2023 til orientering. 
 
 
Sak 39/18 Resultater fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring 
Adm. direktør redegjorde for saken. 81% av medarbeidere som var invitert til å delta i 
undersøkelsen har svart. 
 
Vedtak: 
Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering. 
 
 
Sak 40/18 Brukerutvalget, presentasjon av årsmelding 2017 
Jan Torgersen, leder av brukerutvalget, presenterte årsmelding 2017 for brukerutvalget i Helse 
Stavanger HF. 
 
Vedtak: 
Styret i Helse Stavanger HF tar årsmelding Brukerutvalget Helse Stavanger HF 2017 til orientering. 
 
 

Ref. Anne Sofie Øye Gjerde  
 

09.05.2018  
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