
 

 
 
 
 
 

Styresak 
 
  
Dato dok.: 15.03.2016 Administrerende direktør 

Møtedato: 30.03.2016  

Vår ref.: 16/02034-6 Postadresse: 1478 LØRENSKOG 

  Telefon: +47 02900 

Vedlegg:  Årsplan styresaker 2016 Telefaks: +47 67968861 

 
 
 
Sak 24/16 Årsplan styresaker 2016 
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Årsplan for styret i Akershus universitetssykehus HF 2016 
Dato Beslutningssaker Orienteringssaker  Temasaker  

17.2.2016 
Sted:  
Ahus 

• Godkjenning protokoll (RTK) 
• Rapport pr. 3. tertial 2015 (JL) 
• Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2015 (PW) 
• Årlig melding 2015 (TI) 
• Utviklingsplan for Akershus universitetssykehus HF (TI) 
• Innspill til Kvinnsland-utvalget (TI) 
• Protokoll fra styremøter HSØ 17.12.2015 og 

04.02.2016 
 

• Årsplan styresaker (RTK)  
• Status og oppfølging av styrevedtak (RTK) 
• Orientering fra Brukerutvalget 
 
Adm. direktørs orienteringer 
- Ny forskrift om styringssystem i helse- og 

omsorgstjenesten 
- Skadelegevakttilbudet 
- Økonomisk langtidsplan 

Felles styresamling Helse 
Sør-Øst 18. februar, Clarion 
Hotel & Congress Oslo 
Airport, Gardermoen 

30.3 2016 
Sted: 
Ahus 

• Godkjenning protokoll (RTK)  

• Årsberetning 2015 med regnskap (JL) 

• Rapport pr. februar 2016 (JL)  

• Oppdrag og bestilling 2016 (TI) 
• Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus 

sykehusområder (TI) 
• Leasing av operasjonsrobot (JL) 
• Økonomisk langtidsplan 2017-2020 (JL) 

• Protokoll fra styremøte HSØ 10.03.2016 

• Protokoll fra foretaksmøte 18.02.2016 

• Årsplan styresaker (RTK)  
• Orientering fra Brukerutvalget  
 
Adm. direktørs orienteringer:  
- Bedre anvendelse av magnetisk resonans (MR) i 

kreftdiagnostikk (Kathrine Røe Redalen) 
- Ernæringsstrategien 
- Pasientskader og pasientsikkerhetskultur 
- Rapportering på aktuelle tilsyn 
- Status for reklamasjonssak 
 

 



27.4.2016 
Sted: Quality 
Hotel 
Olavsgaard 

• Godkjenning protokoll (RTK) 
• Rapport pr. mars 2016 (JL) 
• Økonomisk langtidsplan 2017-2020 (JL) 
• Rapport 01/2016 Revisjon av “tilgjengelige 

helsetjenester” 

• Årsplan styresaker (RTK)  
• Orientering fra Brukerutvalget  
 
Adm. direktørs orienteringer 
- Forskningssak (TI) 
- Kvalitet- og pasientsikkerhetssak (PW) 
- Rapportering på aktuelle tilsyn (PW) 
 

Styreseminar 26.4. kl. 16:00 
- Økonomisk langtidsplan 
 

25.5.2016 

Sted: Ahus 

• Godkjenning av protokoll (RTK) 

• Rapport pr.1. tertial 2016 (JL)  

• Ledelsens gjennomgang 1. tertial med risikovurdering 
(PW) 

• Protokoll fra styremøte HSØ 21.04.2015 

• Årsplan styresaker (RTK)  
• Status og oppfølging av styrevedtak (RTK) 
• Orientering fra Brukerutvalget  
 
Adm. direktørs orienteringer 
- Forskningssak (TI) 
- Kvalitet- og pasientsikkerhetssak (PW) 
- Rapportering på aktuelle tilsyn (PW) 

 
 

22.6.2016 

Sted: Ahus 

• Godkjenning protokoll (RTK)  

• Rapport pr. mai 2016 (JL)  

• Endelig ØLP 2017-20 (JL) 

• Møteplan 2017 (RTK) 

• Protokoll fra foretaksmøte 08.-09.06.2016 
• Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16.6.2015 
 

• Årsplan styresaker (RTK)  
• Orientering fra Brukerutvalget  
 
Adm. direktørs orienteringer  
- Forskningssak (TI) 
- Kvalitet- og pasientsikkerhetssak (PW) 
- Rapportering på aktuelle tilsyn (PW) 
 

Helse-, sosial- og 
eldreombudet i Oslo og 
Akershus  
– årsmelding 2015 
 



21.9.2014 

Sted: Losby 
Gods 

• Godkjenning protokoll (RTK)  

• Rapport pr.2. tertial 2016 (JL)  

• Ledelsens gjennomgang 2. tertial med risikovurdering 
(inkl. status OBD) (PW) 

• Status budsjett 2017 (JL) 
• Protokoll fra styremøte HSØ 08.09.2016 

• Årsplan styresaker (RTK)  

• Status og oppfølging av styrevedtak (RTK) 
• Orientering fra Brukerutvalget 
 
Adm. direktørs orienteringer  
- Forskningssak (TI) 
- Kvalitet- og pasientsikkerhetssak (PW) 
- Rapportering på aktuelle tilsyn (PW) 
- Ressursbruk og forskningsaktivitet 2016 

Styreseminar 20.9. kl. 16:00 
• Budsjett 2017 
• Styrets egenevaluering 

26.10.2016 

Sted: Ahus 
 

• Godkjenning protokoll (RTK)  

• Rapport pr. september 2016 (JL)  

• Forslag til prioritering av investeringer 2016 (JL) 

• Protokoll fra styremøte HSØ 20.10.2016 

• Årsplan styresaker (RTK)  

• Orientering fra Brukerutvalget 
 
Adm. direktørs orienteringer 
- Forskningssak (TI) 
- Kvalitet- og pasientsikkerhetssak (PW) 
- Rapportering på aktuelle tilsyn (PW) 
- Sommerferien 2016 

 

23.11.2016 

Sted: Ahus 
 

• Godkjenning protokoll (RTK)  

• Rapport pr. oktober 2016 (JL)  

• Budsjett 2017 (JL) 

• Revidert fullmaktshefte (TI) 

• Protokoll fra styremøte HSØ 16. og 17.11.2016 
 

• Årsplan styresaker (RTK)  
• Orientering fra Brukerutvalget 
 
Adm. direktørs orienteringer 
- Forskningssak (TI) 
- Kvalitet- og pasientsikkerhetssak (PW) 
- Rapportering på aktuelle tilsyn (PW) 

 



14.12.2016 

Sted: Ahus 

• Godkjenning protokoll (RTK)  

• Rapport pr. november 2016 (JL)  

• Årlig melding 2016, styrets plandel (TI) 

• Årsplan styresaker (RTK)  
• Revisjonsplan 2017 - foretaksrevisjon 
• Orientering fra Brukerutvalget  
 
Adm. direktørs orienteringer  
- Forskningssak (TI) 
- Kvalitet- og pasientsikkerhetssak (PW) 
- Rapportering på aktuelle tilsyn (PW) 
 

 

 
 
 
Helse- sosial- og eldreombudet i Oslo og Akershus inviteres årlig til styremøte (temadel i styremøte),  
Fast årlig møte mellom styret og ordførere og rådmenn i kommuner og bydeler 
Universitetsfunksjonen og forskning tema i styremøtet årlig. 
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