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Protokoll 
 

fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF, 
25.10.2019 kl. 08:30 - 14:00 
 
 
 
Til stede: 
 
 
Styret: 
 
Stener Kvinnsland, styreleder 
Morten Dæhlen, nestleder 
Nita Kapoor 
Cathrine Strand Aaland 
Ståle Clementsen 
Kai Øivind Brenden 
Hanne Tangen Nilsen 
Sylvi Graham 
 
 
Forfall: 
 
 
 
Brukerobservatører: 
 
Cathrine Aas Moen, leder av brukerutvalget 
Eirik Bjelland, medlem av brukerutvalget 
 
 
Fra Sykehusledelsen: 
 
Øystein Mæland, administrerende direktør 
Ruth Torill Kongtorp, styresekretær 
Jørn Limi, viseadministrerende direktør 
Kari Fjelldal, direktør økonomi og finans 
Dagfinn Aanonsen, kommunikasjonsdirektør 
Øystein Kjos, direktør divisjon psykisk helsevern 
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Behandlede saker 
 
Saksnr. Tittel Vår ref. 

Sak 62/19 Protokoll fra styremøte 25.09.2019 19/02678-20 

 Protokoll fra styremøte 25.09.2019 var lagt frem for styret til 
elektronisk signering. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Protokoll fra styremøte 25.09.2019 godkjennes. 
 

 

Sak 63/19 Oppfølging av revisjon av likeverdig og forutsigbar 
helsehjelp for barn og unge 

18/02875-12 

 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst gjennomførte våren 2018 
en revisjon ved avdeling barn og unges psykiske helsevern 
(ABUP), divisjon psykisk helsevern. Det vises til sak 75/18, 
der rapporten og konsernrevisjonens anbefalinger ble 
presentert, og det ble lagt frem en handlingsplan for videre 
oppfølging.  
 
Det ble redegjort for hvilke tiltak som ble igangsatt for hver av 
anbefalingene, og resultatet av dette.   
 
Kommentarer i møtet: 
Foretaket bør ta initiativ overfor kommuner og fastleger til å 
drøfte tiltak som sikrer god kvalitet på henvisninger, slik at 
man kan redusere variasjon i avvisningsraten. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 64/19 Konsernrevisjonens rapport fra revisjon av forvaltning av 
regionale kliniske systemer 

19/03865-12 

  
Konsernrevisjonen gjennomførte i perioden mai til juni 2019 
en revisjon av forvaltning av regionale kliniske systemer ved 
Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF, samt, Akershus 
universitetssykehus HF og Vestre Viken HF som 
representanter for helseforetakene.  
 
Målet med revisjonen var å vurdere om det er etablert 
hensiktsmessig, overordnet styrings- og forvaltningsmodell 
for de regionale kliniske systemene i hele foretaksgruppen og 
om denne fungerer etter hensikten. 
 
Revisjonen har vist at Akershus universitetssykehus har 
etablert en lokal forvaltning av regionale kliniske systemer 
som ivaretar helseforetakets ansvar innenfor rammene av 
den regionale forvaltningsmodellen. Ansvar, oppgaver og 
roller er plassert, og prosess for videreutvikling er etablert. 
Det er ikke gitt noen anbefalinger (avvik).  
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Saksnr. Tittel Vår ref. 
Kommentarer i møtet: 
For å utvikle funksjonelle systemer er det nødvendig at 
løsningene ivaretar brukernes behov i det enkelte 
helseforetak. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til etterretning. 

Sak 65/19 Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2020 18/06143-7 

 Akershus universitetssykehus HF er i brev fra Helse Sør-Øst 
RHF anmodet om å styrebehandle innspill til 
konsernrevisjonens revisjonsplan for 2020. Opprinnelig frist 
var 1. oktober, men er etter avtale med konsernrevisjonen 
utvidet med en måned av hensyn til koordinering med 
revisjonsplanarbeidet for foretaksrevisjonen.  
 
Etter gjennomgang og vurdering av temaer som er spilt inn 
fra divisjoner og klinikker i foretaket, foreslås det at Akershus 
universitetssykehus fremmer innspill om fire 
revisjonsområder til konsernrevisjonens revisjonsplan for 
2020 i prioritert rekkefølge: 
 
1) Bruk av Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) 
2) Overflytting av pasienter mellom sykehus i Helse Sør-Øst 
3) Innføring av nye regionale kliniske løsninger 
4) Samarbeid med Sykehuspartner – avviksbehandling 
 
Kommentarer i møtet: 
Det ble påpekt at det i bestillingen var angitt at det kunne gis 
inntil tre forslag til revisjonsplanen. 
 
For punktet om regionale kliniske systemer legges det til at 
revisjonen bør vurdere om man tilstrekkelig grad tar hensyn 
til brukernes tilbakemeldinger ved innføring av nye systemer. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret slutter seg til de foreslåtte revisjonsområdene med de 
justeringer som fremkom i møtet, og ber administrerende 
direktør oversende innspillene til Helse Sør-Øst RHF. 

 

Sak 66/19 Rapport pr. september 2019 19/03864-11 

 Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per 
september 2019 lagt frem. 
 
Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde per 
september, og tiltak innenfor de områdene hvor målsetning 
ikke er nådd.  
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Saksnr. Tittel Vår ref. 
Kommentarer i møtet: 
Styret er bekymret for den store økningen i antall 
henvisninger sammenholdt med at det er stort press på 
kapasiteten, og ønsker å komme tilbake til en diskusjon av 
utfordringer og mulige løsninger på neste styreseminar. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar rapport pr. september til orientering. 

Sak 67/19 Forslag til prioritering av investeringer 2020 18/12738-19 

 Investeringsutvalgets forslag til prioriterte investeringer i 2020 
ble fremlagt for styret. Sykehusledelsen har også gitt sin 
tilslutning til forslaget. 

Kommentarer i møtet: 
Til neste års behandling av investeringsbudsjettet tas det inn 
en oppsummering av grunnlaget for vurderingen i 
saksfremlegget. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
1. Investeringsutvalgets forslag til prioriterte 

investeringsprosjekter for 2020 vedtas innenfor en 
økonomisk ramme på 252,5 mill. kroner 

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjøre 
eventuelle mindre avsluttende tilpasninger av fordelingen 
mellom områdene bygg/eiendom, MTU og IKT 

3. Administrerende direktør får fullmakt til å godkjenne 
iverksettelse av prioriterte investeringer i forhold til 
foretakets løpende likviditetssituasjon. 

4. Investeringsrammen for 2020 tar utgangspunkt i et 
ordinært overskudd i 2019 på 145 mill. kroner. Et evt. 
høyere eller lavere overskudd vil endre investeringsevnen 
for 2020. Det vil da komme en egen sak på hvordan et 
eventuelt endret overskudd for 2019 håndteres. 

 

Sak 68/19 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 17.10.2019 19/01198-19 

 Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøte 17.10.2019. Foreløpig 
protokoll ble lagt frem for styret til orientering. 

Kommentarer i møtet:  
Styret har lagt merke til fremstilling av byggeprosjektet for 
nytt bygg for psykisk helsevern på Akershus 
universitetssykehus i sak 085-2019 og protokolltilførsel til 
saken, og vil følge med på den videre utviklingen. Styret 
mener det vil være en betydelig risiko forbundet med en 
eventuell reduksjon i antall senger i nybygget, og er bekymret 
for at dette kan endre byggets driftsforutsetninger knyttet til 
samling av tilbudet til de sykeste pasientene. 
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Saksnr. Tittel Vår ref. 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

Sak 69/19 Årsplan styresaker 2019 19/02678-22 

 Oppdatert årsplan for 2019 ble lagt frem for styret til 
orientering. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar oppdatert årsplan til orientering. 

 

 

Sak 70/19 Orientering fra brukerutvalget  

 Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker: 

• Brukerutvalget er glad for styrking av akuttmottaket med 
overlegeteam i front, og ser at arbeidet som startet 
tidligere i år allerede har gitt resultater. 

• Prehabilitering i forkant av kolorektalkirurgi har vist gode 
resultater. Det er viktig at dette implementeres på en god 
måte. 

• Brukerutvalget er bekymret for at vektlegging av 
informasjonssikkerhet skal gå ut over pasientsikkerheten. 

• Strategi for UiO: Både OUS og Ahus har utfordringer med 
å nå 5 % utprøvende behandling. Kanskje UiO kunne 
undervise i dette temaet. 

• Sjekklisten som er utarbeidet for brukermedvirkning i 
klinisk forskning er etterspurt av andre helseforetak. 

 

 

Sak 71/19 Administrerende direktørs orienteringer 19/02679-6 

 Administrerende direktør orienterte om følgende saker: 
1. Trygg D3 høyre hemikolektomi for tykktarmskreft ved 

hjelp av preoperativ bifasisk MDCT angiografi (Dejan 
Ignatovic) 

2. Forbedringsarbeid i Bryst-og endokrinkirurgisk avdeling 
(Brendo) (Frode Olsbø) 

3. Pakkeforløp for psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling 

4. Tilsyn og revisjoner 
 
Kommentarer i møtet: 
Styret ønsker en orientering om utviklingen i pakkeforløp for 
psykisk helsevern på et senere tidspunkt. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 72/19 Eventuelt  

 Oppslag i Dagsavisen om arbeidsbelastning for jordmødre på  
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Akershus universitetssykehus. 
 

Sak 73/19 Styrets egentid  

   

   
 
 
 

Stener Kvinnsland, styreleder  

Morten Dæhlen, nestleder  

Nita Kapoor  

Cathrine Strand Aaland  

Ståle Clementsen  

Kai Øivind Brenden  

Hanne Tangen Nilsen  

Sylvi Graham  
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