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PROTOKOLL 
FRA 

FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF 
 
Mandag 18. mai 2020 klokken 13:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuspartner HF. 
Møtet ble gjennomført digitalt, sammen med Sykehusapotekene HF. 
 
Dagsorden: 
1. Foretaksmøtet konstitueres 
2. Dagsorden 
3. Årlig melding 2019, jf. vedtektene §§ 6 og 12 
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2019, jf. lov om 

helseforetak § 43 og vedtektene § 6 
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44 
 
 
Til stede var: 
Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Svein Gjedrem, 
som også ledet møtet. 
 
I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF: 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokoll 

 
Fra styret i Sykehuspartner HF møtte: 

Styreleder Morten Thorkildsen 
 
I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuspartner HF: 

Administrerende direktør Gro Jære 
 
Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven. 
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven. 
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Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres  
 
Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket styreleder Svein Gjedrem velkommen 
og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til 
innkallingen. 
 
Styreleder Morten Thorkildsen ble valgt til å godkjenne protokollen sammen med 
møteleder. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt. 
 
 
Sak 2: Dagsorden 
 
Styreleder Svein Gjedrem spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. 
Det var ingen merknader til dagsorden. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Dagsorden godkjennes. 
 
 
Sak 3: Årlig melding 2019, jf. vedtektene §§ 6 og 12 
 
Vedtektenes § 12 pålegger Sykehuspartner HF å oversende årlig melding til Helse Sør-
Øst RHF. Meldingen skal omfatte styrets rapport for foregående år. Rapporten skal vise 
hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøte eller satt som vilkår for 
økonomisk kompensasjon, er oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår av Oppdrag 
og bestilling 2019 til Sykehuspartner HF. 
 
Årlig melding for 2019 fra Sykehuspartner HF er behandlet i helseforetakets styre og 
oversendt Helse Sør-Øst RHF innen fristen. 
 
Meldingen er gjennomgått i Helse Sør-Øst RHF og vurdert opp mot de krav som er stilt 
til helseforetaket i Oppdrag og bestilling 2019 og foretaksmøter i løpet av året. Generelt 
vurderes den årlige meldingen å være dekkende og relevant for de etterspurte 
rapporteringspunktene. 
 
Virksomheten ved Sykehuspartner HF skiller seg fra de øvrige helseforetakene ved at 
helseforetaket ikke har ansvar for pasientbehandling, men understøtter denne gjennom 
leveranse av varer og tjenester innen IKT, logistikk og HR til de øvrige helseforetakene. 
Sykehuspartner HF er også den viktigste samarbeidspartneren for Helse Sør-Øst RHF og 

helseforetakene i arbeidet med IKT-standardisering og modernisering for å understøtte 
informasjonssikkerhet, informasjonsdeling, mobile og brukervennlige løsninger. 
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I 2019 hadde Sykehuspartner HF som mål å redusere antall kritiske hendelser 
sammenlignet med 2018, og antallet ble redusert fra 2018 til 2019. Foretaksmøtet er 
tilfreds med måloppnåelsen og legger til grunn at Sykehuspartner HF fortsetter det gode 
arbeidet med å ivareta sikker og stabil drift. 
 
Foretaksmøtet er tilfreds med at helseforetakene gjennomgående gir gode 
tilbakemeldinger på brukertilfredshet.  
  
Pålitelighet og forutsigbarhet i tjenesteendringer er et område som har stor 
oppmerksomhet hos helseforetakene og det ble gitt et særskilt forbedringsoppdrag 

innen dette området i 2019. Sykehuspartner HF har ikke hatt tilstrekkelig måloppnåelse 
i 2019. Det forventes at måloppnåelsen forbedres i 2020. 
 
Foretaksmøtet uttrykker bekymring for utviklingen i prosjektene Windows 10 og felles 
plattform i STIM-programmet ved utgangen av 2019. Foretaksmøtet mener det er 
nødvendig at Sykehuspartner HF treffer tiltak for at programmet skal lykkes. Det er 
spesielt behov for tiltak som omhandler styringsstrukturen, organiseringen og 
bemanningen av programmet. I tillegg er det nødvendig å iverksette tiltak for å redusere 
risikoen som skyldes avhengighetene mellom de to programmene STIM (program for 
standardisering og infrastrukturmodernisering) og ISOP (program for styrket 
tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og personvern). Foretaksmøtet forutsetter at 

Sykehuspartner HF iverksetter de tiltak som er nødvendige for å nå målene for 
programmene. 
 
Utvikling hittil i 2020 
 
For 2020 vil beredskapsarbeidet i forbindelse med koronaepidemien påvirke 
helseforetakenes muligheter til å nå målene og gjennomføre oppgavene i Oppdrag og 
bestilling 2020. De tre overordnede målene i Oppdrag og bestilling 2020 ligger fast, men 
det vil innen mange områder ikke være mulig å nå de kvantitative målsetningene som er 
satt. Det vil også være nødvendig å skyve på tidsfrister for ulike oppdrag. 
 
Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake med endring i Oppdrag og bestilling 2020 til 
Sykehuspartner HF når det foreligger vurderinger fra Helse- og omsorgsdepartementet 
av hva som vil være et hensiktsmessig samlet oppdrag for resten av 2020. 
 
Koronaepidemien har stilt ekstra krav til tempo og omfang for innføring av elektroniske 
løsninger. Sykehuspartner HF har vist evne til effektiv håndtering av 
beredskapssituasjoner, og løst bestillinger fra helseforetakene og beredskapsledelsen på 
en god måte. Foretaksmøtet er tilfreds med dette. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Foretaksmøtet tar årlig melding 2019 fra Sykehuspartner HF til orientering. 
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Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2019, jf. lov 
om helseforetak § 43 og vedtektene § 6 

 
Forslag til årsregnskap og årsberetning 2019 for Sykehuspartner HF er behandlet i 
helseforetakets styremøte 1. april 2020. 
 
Styret i Sykehuspartner HF har fremlagt et negativt årsresultat på 78,6 millioner kroner. 
Det regnskapsmessige underskuddet dekkes fra annen egenkapital. 
 
Foretaksmøtet viste til resultatkrav for Sykehuspartner HF slik det fremgår i Oppdrag og 
bestilling 2019: 
 
Årsresultat 2019 for Sykehuspartner HF er et underskudd på 90 millioner kroner. 
 
Det fremlagte årsresultatet innebærer at årsresultatet er 11,4 millioner kroner høyere 
enn resultatkravet. Foretaksmøtet er tilfreds med at resultatkravet for 2019 er oppfylt. 
 
Det fremlagte regnskapet er godkjent av helseforetakets revisor. 
 
Foretaksmøtet merket seg at Sykehuspartner HF har tatt inn erklæring om ledernes 
ansettelsesvilkår, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a og vedtektene § 8 a, som en note i 
årsregnskapet. Det minnes i denne forbindelse på at erklæringen i henhold til krav i 
allmennaksjeloven skal inneholde retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse for det kommende regnskapsåret. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2019 godkjennes. 
 
 
Sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44 
 
Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med 
avgivelse av revisjonsberetning. Sykehuspartner HF har i 2019 mottatt regning på kr 
333 000,- for lovpålagt revisjon. I henhold til helseforetakslovens § 44 annet ledd, 
godkjente foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2019. 
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Møtet ble hevet klokken 13:07. 
 
Hamar, 18. mai 2020. 
 
 

styreleder Svein Gjedrem 
Helse Sør-Øst RHF 

 styreleder Morten Thorkildsen 
Sykehuspartner HF 

 
Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur.
 


