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Protokoll 
 

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF, 
18.11.2019 kl. 08:30 - 13:00 
 
 
 
Til stede: 
 
 
Styret: 
 
Stener Kvinnsland, styreleder 
Nita Kapoor 
Cathrine Strand Aaland 
Ståle Clementsen 
Berit Langset 
Hanne Tangen Nilsen 
Sylvi Graham 
 
 
Forfall: 
 
Morten Dæhlen, nestleder 
 
 
Brukerobservatører: 
 
Cathrine Aas Moen, leder av brukerutvalget 
Jannicke Boge, nestleder 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 
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Behandlede saker 
 
Saksnr. Tittel Vår ref. 

Sak 74/19 Protokoll fra styremøte 25.10.2019 19/02678-23 

 Protokoll fra styremøte 25.10.2019 var lagt frem for styret til 
elektronisk signering. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Protokoll fra styremøte 25.10.2019 godkjennes. 
 

 

Sak 75/19 Rapport pr. oktober 2019 19/03864-14 

 Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per 
oktober 2019 fremlagt. 
 
Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde per 
oktober, og tiltak innenfor de områdene hvor målsetning ikke 
er nådd.  
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar rapport pr. oktober til orientering. 
 

 

Sak 76/19 Mål og budsjett 2020 18/12738-23 

 Det ble lagt frem et forslag til budsjett for 2020 med et samlet 
kostnadsnivå på 10.623 mill. kroner og et overskudd på 150 
mill. kroner.  

Budsjettprosessen har tatt utgangspunkt i utfordringene 
beregnet i økonomisk langtidsplan, og har hatt følgende 
hovedmål: 

• Sikre felles forståelse og eierskap til de langsiktige 
omstillingsbehov gjennom hele organisasjonen ved å 
fordele de økonomiske utfordringene ut til minimum 
divisjonsnivå. 

• Sikre en langsiktighet i omstillingsarbeidet gjennom å 
fordele foreløpige budsjettrammer for fireårsperioden 
2020-23, og å videreføre et felles malverk for 4-årige 
tiltaksplaner. 

 
Kommentarer i møtet: 
Styret er bekymret for at det vil bli krevende å nå skjerpede 
regionale mål for ventetider.  
 
Videre ser styret en risiko knyttet til utviklingen av 
månedsverk, som til dels kan settes i sammenheng med økt 
tilstrømming av pasienter.  
 
Det er viktig å ha et godt samarbeid med kommuner og 
fastleger om pasientforløpene for å utnytte ressurser og 
kompetanse best mulig.  
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Saksnr. Tittel Vår ref. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2020 med et 

resultatkrav på 150 mill. kroner, og slutter seg til 
hovedmålene for 2020. 

2. Styret anerkjenner arbeidet som er gjennomført i 
budsjettprosessen knyttet til å operasjonalisere konkrete 
budsjettiltak for 2020 i divisjoner, klinikker og avdelinger 
og den langsiktighet som ligger i foreløpige tiltaksplaner 
for perioden 2020-23.  

3. Styret erkjenner den økonomiske risikoen i budsjett 2020 
ved at det vil være risiko knyttet til både omfanget av 
tiltakene og tidsperspektiv for realisering av disse. Styret 
ber administrerende direktør videreføre det interne 
oppfølgingsregimet for å sikre at denne risikoen 
reduseres og at eventuelle avvik håndteres gjennom 
identifisering av nye budsjettiltak. 

4. Administrerende direktør gis fullmakt til periodisering og 
ferdigstillelse av budsjettet før innrapportering til Helse 
Sør-Øst RHF. 

 

Sak 77/19  Årlig melding 2019, del III utkast til styrets plandokument 19/12071-4 

 Styrets plandokument er del III av Årlig melding 2019 til Helse 
Sør-Øst RHF. Fristen for innsending er 1. mars 2020. For å gi 
mulighet til å innarbeide styrets innspill før den endelige 
styrebehandlingen, ble utkast til plandokumentet lagt frem for 
styret. 

Styrets plandokument er en fireårig strategi som skal følge 
opp de langsiktige målene i utviklingsplanen frem mot 2035. 
Arbeidet med prioritering av tiltak inngår i et årshjul for 
strategisk og økonomisk planlegging. 

Kommentarer i møtet: 
Det er behov for konkret samarbeid med kommunene for å 
finne tiltak som kan redusere sengebehovet på sykehus, for 
eksempel å tilby mer integrerte helsetjenester, særlig til 
utvalgte pasientgrupper. Dette bør omtales i plandokumentet. 

Gevinsten av nye måter å jobbe på bør være et mer 
fremtredende element i omtalen av teknologiplanen. 

Skalaen som brukes for å beskrive byggenes tilstandsgrad 
bør forklares nærmere. 

Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret tar utkast til plandel i årlig melding 2019 til 

orientering. 
2. Styrets innspill som fremkom i møtet innarbeides i 

plandokumentet. 
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Saksnr. Tittel Vår ref. 

Sak 78/19 Årsplan styresaker 2019 19/02678-25 

 Oppdatert årsplan for 2019 ble lagt frem for styret til 
orientering. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar oppdatert årsplan til orientering. 
Styremøtet som var planlagt i februar 2020 flyttes til 3. mars. 
 

 

Sak 79/19 Orientering fra brukerutvalget  

 Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker: 

• Positivt at akuttmottaket får overlegeteam 
• Ønsker tilbakemelding på årsaker til at pasienter ikke 

møter 
• Kommer til å jobbe mer med samvalg i 2020 
• God tilbakemelding fra brukerutvalget i Helse Sør-Øst på 

brukerutvalgets organisering 
• Ønsker å bruke mindre tid på høringer 
• Hodetelefoner til pasienter i akuttmottaket for å øke 

pasientens rettsvern 
• Deltakelse i arbeidet med strategisk arealplan 
• Utfordringer med brukermedvirkning i Grorud DPS 
• Skjema for brukermedvirkning i forskning skal revideres 

 

 

Sak 80/19 Administrerende direktørs orienteringer 19/02679-7 

 Administrerende direktør orienterte om følgende saker: 
1. StrokeMod (Fredrik Dahl) 
2. Etablere kultur og metodikk for kontinuerlig forbedring, 

læring og internkontroll 
3. Pasientskader i 2018 målt med Global trigger tool (GTT) 
4. Tilsyn og revisjoner 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 

 

Sak 81/19 Eventuelt  

   

Sak 82/19 Styrets egentid  
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Stener Kvinnsland, styreleder  

Morten Dæhlen, nestleder  

Nita Kapoor  

Cathrine Strand Aaland  

Ståle Clementsen  

Berit Langset  

Hanne Tangen Nilsen  

Sylvi Graham  
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