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Sak 07/17 Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2016 
 
Styret får hvert tertial en oppdatert oversikt over status og oppfølging av styresaker. 
Oversikten viser styrevedtak til og med desember 2016, der styret har bedt om videre 
oppfølging. 
 
 
 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
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Oversikt over oppfølging av styrevedtak til og med desember 2016 
Sak Sakstittel  Vedtak  Status/oppfølging  Ansvar  

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, jf. sak 74/16 
nedenfor. 

Økonomi-
direktør 

64/16 
Økonomisk langtidsplan 
2017-20 

1. Styret tar tilbakemeldingene fra Helse Sør-Øst til foretakets innspill til 
økonomisk langtidsplan 2017-20 til etterretning. 

2. Styret legger til grunn resultatmålene for perioden og ber 
administrerende direktør arbeide videre med driftsrelaterte tiltak slik at 
målene kan oppnås. 

3. Styret ber administrerende direktør om å etablere god dialog med Helse 
Sør-Øst for planlegging og gjennomføring av regionens vedtak om 
endring av opptaksområde og avklare fremdrift og finansiering av 
investeringene i nytt strålebygg og psykiatribygg. 

Følges opp i økonomisk 
langtidsplan 2018-21 

Økonomi-
direktør 

74/16 Forslag til prioritering av 
investeringer 

1. Forslag til prioriterte investeringsprosjekter for 2017 vedtas innenfor en 
økonomisk ramme på 82 mill kroner. 

2. Administrerende direktør bes avklare kontraktsmessige, driftsmessige 
og økonomiske konsekvenser ved en forskyvning av investeringer 
knyttet til billeddiagnostikk som foreslått i denne sak.  

3. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta omdisponeringer 
innenfor vedtatt investeringsramme og iverksette prioriterte 
investeringer i tråd med foretakets løpende likviditetssituasjon. 

4. Anskaffelse av operasjonsrobot forutsetter regnskapsmessig overskudd 
på 20 mill. kroner eller mer i 2016.  

Avklaringer med Phillips 
knyttet til bildediagnostikk er 
pågående. 
 
 
For øvrig avventes endelig 
årsregnskap. 

Divisjons-
direktør 
DDT 

 

Økonomi-
direktør 
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