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PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 25. JUNI 2020

Forslag til vedtak
Styret tar protokoll fra foretaksmøtet i Sykehuspartner HF 25. juni 2020 til etterretning.

Skøyen, 12. august 2020

Gro Jære
administrerende direktør

Vedlegg
Protokoll fra foretaksmøte 25. mai 2020
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1. Administrerende direktørs anbefaling
Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuspartner HF 25. juni om reviderte krav og oppdrag for
2020.
Protokollen følger vedlagt, og administrerende direktør anbefaler at styret tar protokollen til
etterretning.
2. Faktabeskrivelse
Helse- og omsorgsdepartementet hadde som følge av koronapandemien foretaksmøte i Helse
Sør-Øst RHF 10. juni 2020 om reviderte krav og oppdrag for 2020. Helse Sør-Øst RHF avholdt
foretaksmøte i Sykehuspartner HF 25 juni om korrigeringer og presiseringer i Oppdrag og
bestilling 2020. Møtet ble gjennomført som et felles foretaksmøte for alle helseforetakene i
regionen.
Det vises til vedlagte protokoll.
Som vist til i protokollen er Helse Sør-Øst RHF tildelt ytterligere økonomiske midler for 2020.
Styret i Helse Sør-Øst RHF fordelte midlene i styresak 078-2020 Revidert nasjonalbudsjett 2020 økonomiske konsekvenser av Covid-19. Sykehuspartner HF ble ikke tildelt midler.
I protokollen er det også vist til at Helse Sør-Øst RHF i foretaksmøte 14. januar 2020 ble bedt om
å inngå samarbeidsavtale med NSM/NorCERT knyttet til VDI-nettverket, jfr. brev til
Sykehuspartner HF datert 27. mai 2020. Her bes det om at Sykehuspartner HF, i samarbeid med
Norsk Helsenett SF/HelseCERT, inngår samarbeidsavtaler med NSM/NorCERT knyttet til VDInettverket.
Sykehuspartner HF har fulgt opp bestillingen. Avtalen om tilknytning til VDI er inngått. VDI er
operativ for internettaksess for Helse Sør-Øst, i tråd med bestillingen. Ferdigstilling av arbeidet
og videre dialog med NSM følges opp av Norsk Helsenett SF ved HelseCERT.
Foretaksmøtet viser også til at helseforetakene skal gjennomføre tiltak som har dokumentert
effekt på kapasitetsutnyttelse og unødvendig venting innen poliklinisk behandling. Dette ved
bruk av digitale skjemaer og verktøy for å innhente nødvendig informasjon fra pasientene før
oppmøte til time, ta i bruk video- og telefonkonsultasjoner og fastsettelse av måltall ved det
enkelte helseforetak for bruk av digitale skjemaer, video– og telefonkonsultasjon og digital
hjemmeoppfølging.
Implementering og drift av slike løsninger vil kunne ha betydning for Sykehuspartner HF.
Sykehuspartner HF vil følge opp dette overfor Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene.
3. Administrerende direktørs vurderinger
Administrerende direktør viser til vedlagte protokoll og har ikke ytterligere kommentarer til
saken.
Det innstilles på at styret tar protokollen til etterretning.
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