
 

 
 
 
 
 

Styresak 
 
  
Dato dok.: 09.09.2016 Administrerende direktør 

Møtedato: 21.09.2016  

Vår ref.: 16/02034-21 Postadresse: 1478 LØRENSKOG 

  Telefon: +47 02900 

Vedlegg:  Oversikt over oppfølging av styrevedtak 
 2. tertial 2016 

Telefaks: +47 67968861 

 
 
 
Sak 66/16 Status og oppfølging av styrevedtak 2. tertial 2016 
 
Styret får hvert tertial en oppdatert oversikt over status og oppfølging av styresaker siden 
forrige tertial. Oversikten viser styrevedtak til og med juni 2016, der styret har bedt om videre 
oppfølging. 
 
 
 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styresaker pr. 2. tertial 2016 
til orientering. 
 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
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Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med juni 2016 

Sak Sakstittel  Vedtak  Status/oppfølging  Ansvar  

6/16 

Utviklingsplan for 
Akershus 
universitetssykehus HF 
2016-2030 

Styret støtter hovedlinjene i den virksomhetsmessige utviklingsplanen, og 
ber om at den forelegges Helse Sør-Øst RHF for drøfting og avklaring av 
premisser for den bygningsmessige delen av utviklingsplanen. 
Når neste fase av arbeidet er gjennomført med god involvering og 
medvirkning, legges saken fram for styret for endelig behandling. 

Premisser for det videre 
arbeidet ble oversendt fra 
Helse Sør-Øst RHF 
25.05.2016. Det tas sikte på 
fremlegging av planen i 
desember 2016. 

Viseadm. 
direktør 

32/16 Økonomisk langtidsplan 
2017-2020 

1. Styret godkjenner foretakets innspill til Helse Sør-Østs økonomiske 
langtidsplan for perioden 2017-20. 

2. Styret er kjent med at pågående regionale utredninger knyttet til 
eventuelle endringer i foretakets opptaksområde og eventuelle større 
bygningsmessige investeringer som følge av foretakets utviklingsplan 
etter føringer fra Helse Sør-Øst ikke er innarbeidet i innspillet til den 
økonomiske langtidsplanen for 2017-2020. 

3. Styret ber administrerende direktør fremlegge en oppdatert økonomisk 
langtidsplan i juni 2016, etter gjennomføring av dialog med Helse Sør-
Øst RHF. 

Oppdatert plan fremlegges for 
styret 21.09.2016. 

Økonomi-
direktør 

58/16 Eventuelt 

1. Styret ble orientert om avslag fra Helse Sør-Øst RHF vedrørende 
søknad om anskaffelse av operasjonsrobot.  

2. Styret er bekymret for de konsekvenser dette avslaget vil kunne få for 
ivaretakelse av foretakets område- og utdanningsfunksjoner. Styret ser 
videre at det er lange ventetider knyttet til pakkeforløp innen de aktuelle 
fagområdene.  

3. Styret mener at det er faglig gode grunner til å opprettholde foretakets 
ambisjon om en slik anskaffelse, og ber administrerende direktør 
arbeide videre med å realisere denne. 

Det arbeides med å skape 
økonomisk handlingsrom for 
anskaffelsen 

Økonomi-
direktør 
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