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Sak 29/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Styreleder informerte om at styremøtet lukkes under gjennomgangen av vedlegg som er 
unntatt offentlighet til sak 32/22 kvartalsrapport byggetrinn 1, Nye SUS.  
Styreleder informerte om ettersendte protokoller fra drøftingsmøter mellom Helse 
Stavanger og tillitsvalgte som vedlegg til sak 33/22 økonomisk langtidsplan 2023-2032 
og sak 35/22 revisjon av inntektsfordelingsmodellen for prehospitale tjenester i Helse 
Vest. 
 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjennes.  
 
 
Sak   30/21 Godkjenning av protokoll styremøte 28.03.2022 og ekstraordinært 
styremøte 05.05.2022 
 
Styret hadde følgende kommentarer: 
Lars Kåre Kleppe ba om at det i protokollen for det ekstraordinære styremøtet gis noe 
mer informasjon vedrørende det endelige vedtaket i sak 26/21 godkjenning av 
konseptrapport byggetrinn 2, Nye Stavanger universitetssjukehus. Protokollen vil bli 
justert og fremlagt på nytt i neste styremøte for endelig godkjenning. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra styremøte 28.03.2022 godkjennes.  
 
 
Sak   31/22 Virksomhetsrapport 
Adm. direktør Helle Schøyen orienterte i saken. 
 
Vedtak: 
Styret i Helse Stavanger HF tar rapportering fra virksomheten for april 2022 til 
orientering. 
 
 
Sak 32/22 Kvartalsrapport 1. kvartal 2022, byggetrinn 1, Nye Stavanger 
universitetssjukehus 
Adm. direktør Helle Schøyen og prosjektdirektør Kari Gro Johanson orienterte i saken. 
Møtet ble lukket under gjennomgangen av vedlegg som er unntatt offentlighet jf. 
Helseforetaksloven §26a nr. 4 
Pandemi og krig har ført til leveranseutfordringer på råvarer og utstyr og en 
kostnadsvekst langt utover det som har vært mulig å forutsi. Den høye inflasjonen 
påvirker alle byggeprosjektene i Norge I tillegg er det økt risiko for overskridelser som 
følge av endringer i kontrakter og merarbeid i byggprosjektet. Byggetrinn 1, Nye SUS, 
forventes derfor å bli dyrere enn budsjettert.  
Styret er opptatt av at arbeid med tiltak for å redusere kostnader blir intensivert for å 
redusere denne risikoen.  Representant Aud Mydland foreslo å ta inn et punkt om 
arbeidsbelastning i vedtaket. Styreleder foreslo to nye vedtakspunkt, inkludert dette.  
 
 



Vedtak: 

1. Styret i Helse Stavanger HF godkjenner vedlagte kvartalsrapport for Nye 
Stavanger universitetssjukehus, 1. kvartal 2022. 
 

2. Styret opprettholder kostnadsramme for byggeprosjektet og ber om at arbeidet 
med kostnadsreduserende tiltak og kostnadskontroll intensiveres. 
Styret erkjenner at byggeprosjektet er inne i en krevende fase med stor 
arbeidsbelastning. 
 

3. Styret ber om å bli orientert om arbeidet i styremøtet 17.6.2022 
 
 
Sak 33/22 Økonomisk langtidsplan 2023-2032 
Økonomi- og finansdirektør Tor Albert Ersdal orienterte i saken, inkludert en justering 

på forslag til vedtak fra administrerende direktør på vedtakspunkt 4 der forslaget var å 
legge til for å dekke likviditetsutfordringen i årene 2024-2026., samt et tillegg på 
vedtakspunkt 5:  når tilstrekkelig kunnskap om økonomisk bærekraft foreligger. 

Representant Aud Mydland foreslo å ta inn et punkt om at en lengre mellomfase blir 
utfordrende for medarbeidere. 

Styret la i sin behandling av saken til en setning om dette i vedtakspunkt 1 i innstilling..  
Styret la in tillegg inn et nytt vedtakspunkt 7.  
 
Vedtak: 

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan Helse Stavanger HF for perioden 2023-
2032. 
Styret ser at langtidsplanen er utfordrende for driften og for de ansatte, 
spesielt siden mellomfasen blir lengre enn planlagt. 
 

2. Styret gir tilslutning til følgende resultatkrav i perioden: 
 

 

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

4. Styret ber administrerende direktør søke Helse Vest RHF om internt lån til      
byggetrinn 1 på 500 millioner kroner for å dekke likviditetsutfordringen i årene 
2024-2026. 

 
5. Styret ber administrerende direktør legge fram en oppdatert konseptrapport til       

godkjenning for oppstart forprosjekt for byggetrinn 2, fase 1, når tilstrekkelig 
kunnskap om økonomisk bærekraft foreligger 

 
6. Styret ber om å få fremlagt oversikt over hvilke omstillinger og gevinster det 

planlegges med på Ullandhaug, samt hvordan OU-prosjektet arbeider med å 
tilrettelegge for gevinstrealisering. 



 

7. Styret ber om å bli orientert om arbeidet med mellomfasen med todelt drift og at 
dette arbeidet intensiveres. 
 
 

 
Sak 34/22 Tiltak økt aktivitet og reduserte kostnader 
Adm. direktør Helle Schøyen orienterte i saken.  
 
Vedtak: 

1. Styret i Helse Stavanger tar saken til orientering. 
 

2. Styret i Helse Stavanger ber administrerende direktør fortsette arbeidet med 
tiltak for å ta opp aktiviteten og redusere kostnadene. 
 

3. Styret i Helse Stavanger ber administrerende direktør rapportere effekten av 
tiltakene til styret regelmessig gjennom virksomhetsrapporten 
 

 

Sak 35/22 Revisjon av inntektsfordelingsmodellen for prehospitale tjenester i 
Helse Vest 

 

Styret hadde følgende kommentarer: 
Det stilles spørsmål om rekkefølgen på arbeidet med inntektsfordelingsmodellen har 

ført til at Helse Stavanger samlet sett har fått færre midler tildelt. Det ble først  

arbeidet med en regional modell for alle tjenester utenom prehospitale tjenester,  

for deretter å arbeide med inntektsfordelingsmodell for prehospitale tjenester. 

Dette punktet tas inn i høringssvaret fra Helse Stavanger. 

 

Vedtak: 
1. Styret i Helse Stavanger slutter seg til den regionale arbeidsgruppens innstilling 

om å innføre ny revidert inntektsfordelingsmodell for prehospitale tjenester i 
Helse Vest. 

 

2. Styret i Helse Stavanger er bekymret for den økonomiske rammen for driften til 
foretaket. Styret oppfordrer Helse Vest til å vurdere ekstra bevilgning til Helse 
Stavanger utenfor modellen for å sikre forsvarlig drift. 
 

3. Styret i Helse Stavanger slutter seg til administrerende direktør sitt høringssvar 
til Helse Vest med de innspill som fremkom i styremøtet.. 

 

Sak 36/22 Pasient- og brukerombudets presentasjon av årsmelding 2021 

Pasient- og brukerombud Gro Snortheimsmoen Bergfjord presenterte saken. 

 

Vedtak: 

Styret i Helse Stavanger tar årsmelding 2021 fra Pasient- og brukerombudet i Rogaland 
til orientering. 



 

 

Sak 37/22 Adm. direktørs orientering til styret 3/2022 
Adm. direktør Helle Schøyen orienterte i saken.  Fagdirektør Eldar Søreide orienterte om 
NORWAIT-studien. 
 

1. NORWAIT-studien 
2. Oversikt over tilsyn for april 2022 
3. Oversikt over aktuelle høringer 
4. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav 
5. Meldinger 

- Referat fra møtet i Brukerutvalget 21.03.2022 
- Referat fra møtet i FAMU 25.03.2022 
- Referat fra prosjektstyret 24.03.2022 og 21.04.2022 
- Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger 24.03.2022 
- Protokoll fra styremøte i Helse Vest RHF 23.03.2022 

 
Vedtak: 
Styret i Helse Stavanger HF tar adm. direktørs orientering til styret nr.3/2022 til 
orientering. 
 
 
Sak 38/22 Årsplan styresaker 
 
Styret hadde følgende kommentarer: 
Styreleder ber om en sak vedrørende mellomfasen for byggeprosjektet i styremøtet 
16.12.2022. 
 
Vedtak:  
Styret i Helse Stavanger HF tar ajourført årsplan for styresaker i 2022 til orientering 
med nevnte merknad. 
  
 
Sak 39/22 Eventuelt 
Ingen saker var meldt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref. Anne Sofie Øye Gjerde  
23.05.2022 
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