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Sak 53/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Sak 61/21 Oppdatert regional plan for habilitering og rehabilitering flyttes til etter sak 
56/21 Årlig orientering fra Helse Vest IKT. 
 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjennes med nevnte merknad.  
 
 
Sak   54/21 Godkjenning av protokoll styremøte 23.06.2021 
 
Styret hadde følgende kommentarer: 
Lars Kåre Kleppe etterlyste i protokollen at styret ba om en ytterligere redegjørelse om 
kontorforhold i Nye SUS, og ber om en redegjørelse for dette i neste styremøte. 
Dette vil bli fulgt opp gjennom kvartalsrapportering til Nye SUS OU i styremøtet 27. 
10.21. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra styremøte 23.06.2021 godkjennes med nevnte merknad. 
 
 
Sak   55/21 Kvartalsrapport byggetrinn 1, Nye Stavanger universitetssjukehus 
Prosjektdirektør Kari Gro Johanson orienterte i saken. 
 
Styret ba om følgende til oppfølging/hadde følgende kommentarer: 
Styret stilte spørsmål om arealstørrelse på de «hvite områdene» (områder som kan 
disponeres til andre formål frem mot disse tas i bruk for tiltenkte behov i 2030) , 
prosjektdirektør vil undersøke dette og informere i neste rapportering til styret 
 
Vedtak: 
Styret i Helse Stavanger HF godkjenner kvartalsrapport byggetrinn 1, Nye Stavanger 
universitetssjukehus, for 2. kvartal 2021. 
 
 
Sak 56/21 Årlig orientering fra Helse Vest IKT 
Adm. direktør Ole Jørgen Kirkeluten orienterte i saken. 
 
Styret hadde følgende kommentarer: 
Ved oppgradering av IKT systemer kan det være applikasjoner som det vil være naturlig 
å ta ned, dette vil kunne gi en økonomisk innsparing. Styreleder anbefalte at adm. 
direktør i Helse Vest IKT legger frem en sak om reduksjon i antallet IKT applikasjoner til 
sitt styre  
 
Vedtak: 
Styret i Helse Stavanger HF tar årlig orientering fra Helse Vest IKT til orientering.  
 
 
Sak 57/21 Virksomhetsrapport 
Adm. direktør Helle Schøyen orienterte i saken. Fagdirektør Eldar Søreide gjennomgikk 
pakkeforløp for kreft.  



 
Styret ba om følgende til oppfølging: 

 Atle Døskeland stilte spørsmål om hvorfor HMS rapporten viser lite skader i 
somatikken. Administrerende direktør vil ta dette med tilbake til FAMU for 
videre avklaring. 

 Gunn Elin Rossland etterlyste tidligere etterspurt oversikt som viser 
overtid/merarbeid og AML-brudd for de ulike yrkesgrupper, og en oversikt over 
stillinger som har ansatte i en annen stillingskategori enn det stillingshjemmelen 
tilsier.  

 Adm. direktør orienterte om at dette står i styrets årsplan under andre saker til 
oppfølging og vil bli redegjort for.  

 
Vedtak: 
Styret i Helse Stavanger HF tar rapportering fra virksomheten for august 2021 til 
orientering. 
 
 
Sak 58/21 Internrevisjon av økonomistyring i byggeprosjekt 
 
Vedtak: 
Styret i Helse Stavanger HF tar internrevisjonens rapport Økonomistyring i byggeprosjekt til 
orientering, og ber administrerende direktør følge opp handlingsplanen.  
 
 
Sak 59/21 Risikostyring – fem på topp 
Fagsjef seksjon for kvalitet- og pasientsikkerhet, Liss Søreide, orienterte i sake  
 
 
Styret hadde følgende kommentarer: 
Det er ikke en fullstendig plan og føringer fra Helse Vest per nå. Det er derfor 
hensiktsmessig å endre ordlyd i vedtak fra å gi tilslutning til å ta til orientering.  
Aud Mydland henviste til at det i saksfremlegget står at det er krav om rapportering av 
arbeidet til Helse Vest RHF, og etterspurte om ikke også styret i Helse Stavanger skulle 
oppdateres før rapportering til styret i Helse Vest. 
 
Vedtak: 
Styret i Helse Stavanger HF tar til orientering plan for arbeidet med fem på topp risiko-
områder i Helse Vest, og at kommunikasjon blir et sjette område som risikostyres etter de 
samme retningslinjene. Styret ber om å bli oppdatert i saken før det rapporteres videre til 
Helse Vest. 
 
 
Sak 60/21 Orientering budsjettprosess 2021 
Økonomi- og finansdirektør Tor Albert Ersdal orienterte i saken.  
 
Styret hadde følgende kommentarer: 
Aud Mydland ba om at det i punkt 2 i vedtaket ble presisert at det ved en ytterligere 
økning av resultatkravet for 2022 må tas med i vurderingen hva pasientene er mest tjent 
med, samt belastningen dette kan få for de ansatte. Ansattrepresentanter ønsket å ta ut 



punkt 3 i forslaget til vedtak: Styret i Helse Stavanger HF ber administrerende direktør om 
å innarbeider et økt resultatkrav i årsbudsjett for 2022 i forhold til det som ligger i 
økonomisk langtidsplan 2022-2031, fra 226 millioner kroner til 255 millioner kroner. 
Styreleder la frem følgende forslag til et revidert punkt 3 i vedtak: 
Styret i Helse Stavanger HF tar til orientering at administrerende direktør innarbeider et 
økt resultatkrav i årsbudsjett for 2022 i forhold til det som ligger i økonomisk langtidsplan 
2022-2031, fra 226 millioner kroner til 255 millioner kroner. 
 
Styret voterte over å ta ut punkt 3 i forslag til vedtak eller et revidert forslag til punkt 3 i 
vedtak.  
Et revidert forslag til punkt 3 i vedtak ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer fra 
ansattrepresentanter 
 
 
 
 
 
Vedtak: 

1. Styret i Helse Stavanger HF tar saken om budsjettprosess 2021 til orientering. 
2. Styret i Helse Stavanger HF ber administrerende direktør bruke 

budsjettprosessen til å identifisere forbedringstiltak for ytterligere øke 
resultatkravet for 2022, og dermed øke sannsynligheten for å realisere 
byggetrinn 2. Styret ber om at det også vurderes hva pasientene er mest tjent 
med, og at belastningen på de ansatte vurderes, ved å ytterligere øke 
resultatkravet. 

3.  Styret i Helse Stavanger HF tar til orientering at administrerende direktør 
innarbeider et økt resultatkrav i årsbudsjett for 2022 i forhold til det som ligger i 
økonomisk langtidsplan 2022-2031, fra 226 millioner kroner til 255 millioner 
kroner. 

 
 
Sak 61/21 Oppdatert regional plan for habilitering og rehabilitering 
Adm. direktør Helle Schøyen orienterte i saken. 
 
 
Vedtak: 
Styret i Helse Stavanger HF gir sin tilslutning til oppdatert regional plan for habilitering 
og rehabilitering.  
 
  

Sak 62/21 Adm. direktørs orientering til styret 5/2021 
Adm. direktør Helle Schøyen orienterte i saken. I tillegg presenterte prosjektleder 
Elisabeth Haga Jacobsen Helse Stavanger sine innspill til koronakommisjonen.  
 

1. Presentasjon av innspill til koronakommisjonen fra Helse Stavanger 
2. Sommerferieavvikling 
3. Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Stavanger (UiS) og Helse Stavanger HF 

om drift og videreutvikling av profesjonsutdanning i psykologi 
4. Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger Utvikling KF 



5. Oversikt over tilsyn for juli/august 2021 
6. Oversikt over aktuelle høringer 
7. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav 
8. Meldinger 

- Referat fra møtet i Brukerutvalget 22.06.2021 
- Referat fra møtet i FAMU 21.06.2021 
- Protokoll fra styremøte i Helse Vest RHF 16.06.2021 

 
 
Vedtak: 
Styret i Helse Stavanger HF tar adm. direktørs orientering til styret nr.5/2021 til 
orientering. 
 
 
Sak 63/21 Presentasjon av Klinikk for medisinsk teknologi og informatikk 
Klinikksjef Hans Tore Frydnes presenterte saken. 
 
Vedtak:  
Styret i Helse Stavanger HF tar presentasjon av Klinikk for medisinsk teknologi og 
informatikk til orientering.  
 
 
Sak 64/21 Årsplan styresaker 
 
Vedtak: 
Styret i Helse Stavanger HF tar ajourført årsplan for styresaker i 2021 til orientering. 
  

 
 
 
 
 
 
 
Ref. Anne Sofie Øye Gjerde  
22.09.2021 
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