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Sak 43/16 Status og oppfølging av styrevedtak 1. tertial 2016 
 
Styret får hvert tertial en oppdatert oversikt over status og oppfølging av styresaker siden 
forrige tertial. Oversikten viser styresaker til og med april 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. 1. tertial 2016 
til orientering. 
 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
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Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med april 2016 
Sak Sakstittel  Vedtak  Status/oppfølging  Ansvar  

37/15 

Ernæringsstrategi for 
Akershus 
universitetssykehus HF 
2015-2020 

Styret tar saken til orientering. Styret ber om å holdes orientert om det 
videre arbeid med oppfølging og implementering av ernæringsstrategien. Fremlagt for styret 30.03.2016, 

sak 26/16 

Direktør 
Medisinsk 
divisjon 

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. 

Drøftingsmøte med Helse Sør-
Øst RHF ble gjennomført 
20.04.16. Avventer skriftlig 
avklaring av premisser for 
videre arbeid. 

Viseadm. 
direktør 

20/16 Leasing av 
operasjonsrobot 

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å starte en prosess med 
formål om å anskaffe en operasjonsrobot ved finansiell leasing. 
Grunnet investeringens størrelse og valgt finansieringsform bes 
administrerende direktør søke Helse Sør-Øst RHF om godkjenning. 

2. Styret forutsetter at det før investeringen iverksettes er forhandlet frem 
en løsning som er faglig og økonomisk bærekraftig for foretaket. 
Administrerende direktør bes om å fremlegge en oppdatert sak til 
godkjenning når endelig løsning foreligger.   

Saken er oversendt Helse Sør-
Øst RHF for godkjenning, og 
er nå til vurdering hos avdeling 
medisin og helsefag. 

 

Økonomi-
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 22.06.2016. 

Økonomi-
direktør 
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