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Protokoll 
 

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF, 
25.09.2019 kl. 08:30-12:00 
 
 
 
Til stede: 
 
 
Styret: 
 
Stener Kvinnsland, styreleder 
Cathrine Strand Aaland 
Ståle Clementsen 
Kai Øivind Brenden 
Hanne Tangen Nilsen 
Sylvi Graham 
 
 
Forfall: 
 
Nita Kapoor 
Morten Dæhlen, nestleder 
 
 
Brukerobservatører: 
 
Jannicke Boge, nestleder 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 
Hanne-Merethe Årstein, fung. HR-direktør 
Pål Wiik, fagdirektør 
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Behandlede saker 
 
Saksnr. Tittel Vår ref. 

Sak 48/19 Protokoll fra styremøte 17.06.2019 19/02678-16 

 Protokoll fra styremøte 17.06.2019 var lagt frem for styret til 
elektronisk signering. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Protokoll fra styremøte 17.06.2019 godkjennes. 

 

Sak 49/19 Rapport pr. 2. tertial 2019 19/03864-9 

 Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges 
rapport per 2. tertial 2019. 
 
Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde per 
august, og tiltak innenfor de områdene hvor målsetning ikke 
er nådd.  
 
Kommentarer i møtet: 
Styret ønsker å komme tilbake til andelen pasienter som ikke 
møter til oppsatt time og hvilke tiltak som planlegges for å 
redusere denne. 
 
Videre er det ønskelig med en orientering om innhold og 
frister i pakkeforløp for psykisk helsevern. 
 
Styret er bekymret for beleggsituasjonen i kommende 
vinterperiode, og vil følge med på utviklingen av denne. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar rapport pr. 2. tertial til orientering. 

 

Sak 50/19 Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2019 19/03482-12 

 Saken omfatter resultater fra LGG 2. tertial og viser 
oppdaterte vurderinger av risiko for manglende måloppnåelse 
ved årets slutt, samt status for årlig gjennomgang av 
internkontroll. 
 
Det er små endringer i det samlede risikobildet per 2. tertial 
(1. tertial i parentes): 
• 13 (11) mål og oppgaver har høy risiko 
• 30 (26) mål og oppgaver har middels risiko 
• 71 (78) mål og oppgaver har lav risiko 
 
Analysen av de 13 målene og oppgavene med høy risiko for 
manglende måloppnåelse, viser at risiko for ni av disse er 
uendret fra 1. tertial, mens det er fire mål og oppgaver med 
økt risiko fra 1. tertial. Risikodempende tiltak er vurdert både 
på divisjons-/klinikknivå og foretaksnivå.  
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Saksnr. Tittel Vår ref. 
 
Til sammen har 85 % besvart egenevalueringen. Det 
innledes nå en periode med bearbeidelse og analyse av 
resultatene. Resultatene vil være grunnlag for oppfølging i to 
spor; henholdsvis lokalt forbedringsarbeid og utarbeidelse av 
årlige internkontrollmål. 
 
Kommentarer i møtet: 
Ved årsskiftet bør det gjøres en vurdering av hvilke mål det er 
viktig å følge, samt sikre at mål ikke dupliseres. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

Sak 51/19 Status for oppfølging av styrevedtak 2. tertial 2019 19/02678-18 

 Styret får hvert tertial en oppdatert oversikt over status og 
oppfølging av styresaker.  
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 52/19 Endelig økonomisk langtidsplan 2020-2023 18/12738-12 

 Helse Sør-Øst har på bakgrunn av innspill til økonomisk 
langtidsplan fra alle foretakene i regionen, og dialog med 
foretakene om disse innspillene, i sak 055-2019 fremmet 
forslag for styret i Helse Sør-Øst RHF om regionens 
økonomiske langtidsplan for 2020-23. Saken ble behandlet 
og vedtatt i styremøte 20. juni. 
 
Akershus universitetssykehus har ikke fått noen skriftlig 
tilbakemelding på foretakets innspill til økonomisk 
langtidsplan 2020-23, men basert på saksgrunnlaget til 
styrebehandlingen i Helse Sør-Øst, kan likevel noen forhold 
som gjelder Akershus universitetssykehus trekkes frem 
særskilt: 
• Av regionalt allerede prioriterte investeringsprosjekter for 

perioden 2020-2023 er det presisert at samling av 
sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen er i 
konseptfasen. Foreløpig framdriftsplan tilsier byggestart i 
2022 og ferdigstillelse i 2024. Konseptfaserapport 
forventes fremlagt i desember 2019. Kostnadsrammen er 
i økonomisk langtidsplan 2020-2023 forutsatt til 598 
millioner kroner. 

• Ut over investeringsprosjekter som allerede er godkjent 
av styret i Helse Sør-Øst RHF, foreslås et kombinert 
stråle- og somatikkbygg ved Akershus 
universitetssykehus HF prioritert. Bygget må sees i 
sammenheng med kapasitetsbehovet i sykehusområdet, 
og helseforetakets planer for å imøtekomme dette 
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Saksnr. Tittel Vår ref. 
herunder utvidet bruk av Kongsvinger sykehus, mindre 
ombygging av eksisterende areal og leie av areal. 
Prosjektet Stråle- og somatikkbygg er under utredning, og 
det er gjennomført en foranalyse ved Akershus 
universitetssykehus HF. I økonomisk langtidsplan 2019-
2022 ble byggeperioden forskjøvet til 2024-2025. 
Kostnadsrammen estimert i økonomisk langtidsplan 
2020-2023 er 1.550 millioner kroner (2019-kroner).  

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

Sak 53/19 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2019 19/02692-10 

  
I tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2019 - august 
2018, beskrives tre oppdrag, hvorav to er eller kan være 
aktuelle for Akershus universitetssykehus:  

• Informasjon: Avlevering av arkiv til Norsk helsearkiv. 

Helse Sør-Øst RHF kommer tilbake til hvilket helseforetak 
som skal avlevere i løpet av 2019. 

• Annen oppgave: Samarbeid med kommunehelsetjeneste. 

Meld. St. 15 (2017 – 2018) Leve hele livet – en 
kvalitetsreform for eldre skal legges til grunn for utvikling av 
tjenesten. Det skal rapporteres i Årlig melding 2019 for 
foretakets samarbeid med kommunene. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til etterretning. 

 

Sak 54/19 Orientering om endringer i pasientstrømmer som følge 
av utvidet opptaksområde 

19/03952-12 

 Det ble gitt en orientering om de endringer som så langt har 
skjedd i pasientstrømmer som følge av endringer i foretakets 
opptaksområde i 2018 og 2019. I hovedsak er de observerte 
endringene i tråd med antakelsene om silke endringer i 
forkant av at Vestby kommune ble overført til Sykehuset 
Østfold og ved at kommunene i Glåmdalen ble overført fra 
Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus 
1.februar 2019.  
 
Det pågår også et prosjekt for å utnytte kompetanse og 
kapasitet ved Kongsvinger sykehus som sikrer befolkningen i 
hele opptaksområdet et godt organisert 
spesialisthelsetjenestetilbud, med god kvalitet, rett 
kompetanse og rett kapasitet («Kongsvinger fase II»). 
Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av høsten 2019. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
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Sak 55/19 Protokoll fra foretaksmøte 05.09.2019 19/01320-12 

 Det ble avholdt foretaksmøte 05.09.2019. Foreløpig protokoll 
ble lagt frem for styret. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til etterretning. 

 

Sak 56/19 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 20.06., 
22.08. og 19.09.2019 

19/01198-16 

 Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøter 20.06., 22.08. og 
19.09.2019. Foreløpige protokoller ble lagt frem for styret til 
orientering. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 57/19 Årsplan styresaker 2019 19/02678-19 

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

 

Sak 58/19 Orientering fra brukerutvalget  

 Brukerutvalgets nestleder orienterte om følgende saker: 

• Ønske om løsning som ivaretar brukerperspektivet for 
pasienter tilknyttet Kongsvinger sykehus 

• Bekymring for at ventetiden øker for noen 
behandlingstilbud 

• Ønske om å komme tidligere inn i forskningsprosjekter 
 

 

Sak 59/19 Administrerende direktørs orienteringer 19/02679-5 

 Administrerende direktør orienterte om følgende saker: 

1. Oppfølging av alvorlige hendelser etter nedlegging av 
meldeplikt til Helsedirektoratet 

2. Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen ForBedring 
2019 

3. Rapport fra varslingsutvalget om behandling av 
varslingssaker i 2018 

4. Avvikssaker personvern og informasjonssikkerhet meldt i 
perioden januar 2018-august 2019 

5. Strategi og handlingsplan for personvern og 
informasjonssikkerhet 2019 
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Kommentarer i møtet: 
Styret ønsker en orientering om hvordan det informeres om 
hvordan pårørende kan varsle om alvorlige hendelser. 
 
Det er videre ønskelig å få mer innsikt i hvordan det jobbes 
med trusselvurderinger. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

 
Sak 60/19 Eventuelt  

   

Sak 61/19 Styrets egentid  
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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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