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Protokoll 
 

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF, 
20.05.2020 kl. 08:30 – 13:00 
 
 
 
Til stede: 
 
 
Styret: 
 
Morten Dæhlen, styreleder 
Anne Sissel Faugstad, nestleder 
Kjetil A. H. Karlsen 
Cathrine Strand Aaland 
Ståle Clementsen 
Berit Langset 
Hanne Tangen Nilsen 
Sylvi Graham 
 
 
Forfall: 
 
 
 
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 
Jan Inge Pettersen, HR-direktør 
Morten Løkken Bendiksen, divisjonsdirektør facilites management 
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Behandlede saker 
 
Saksnr. Tittel Vår ref. 

Sak 32/20 Protokoll fra styremøte 22.04.2020 20/02270-7 

 Protokoll fra styremøte 22.04.2020 var lagt frem for styret til 
elektronisk signering. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Protokoll fra styremøte 22.04.2020 godkjennes. 

 

Sak 33/20 Rapport pr. 1. tertial 2020 20/04022-4 

 Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per 1. 
tertial 2020 lagt frem for styret. 
 
Rapporten oppsummerer status på foretakets målbilde per april, 
og beskriver hvordan koronapandemien påvirker dette bildet. 
 
Kommentarer i møtet: 
På neste møte ønsker styret en grundig gjennomgang av planer 
og tiltak for å balansere normal drift og fortsatt beredskap for 
covid-19. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret anerkjenner de ansattes store innsats for å håndtere den 
krevende perioden helseforetaket er inne i, og tar for øvrig 
rapport pr. 1. tertial 2020 til orientering. 

 

Sak 34/20 Status for oppfølging av styrevedtak 1. tertial 2020 20/02270-9 

 Styret får hvert tertial en oppdatert oversikt over status og 
oppfølging av styresaker. Oversikten viser styrevedtak til og 
med april 2020, der styret har bedt om videre oppfølging. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 35/20 Strategisk arealplan for perioden frem mot 2040 20/00897-16 

 Frem mot 2031 vil det være stort behov for kapasitetsutvidelse 
for den somatiske delen av virksomheten. Deretter kommer en 
periode med utfasing av oslobydelene; tentativt i 2031 og -36. 
Dette medfører at kapasiteten må tas en del ned igjen. Det er 
derfor utarbeidet en strategisk arealplan i tre faser som strekker 
seg frem mot 2040. 

Planen skal legge overordnede føringer for det videre arbeidet. 
Det er tatt utgangspunkt i de forutsetningene som er lagt for 
driften i andre prosesser og prosjekter. Det vises for øvrig til sak 
07/20, der behov og alternative løsninger ble gjennomgått. 
 
Flere elementer i planen vil kreve særskilt behandling i styret. 
Disse vil fremlegges i kommende styremøter.  
 

 



 

Vår ref: 20/02270-11 Side 4 av 8 
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Kommentarer i møtet: 
For å ivareta behovet for sammenheng i planprosess og 
investeringer, understreker styret at det er nødvendig at også 
fremtidige saker knyttet til strategisk arealplan settes inn i en 
helhetlig kontekst.  
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

Sak 36/20 Samling av sykehusbasert psykisk helsevern på 
Nordbyhagen – vurdering av kapasitetsforutsetninger i 
konseptfaseprosjektet 

17/09368-10 

 Styret behandlet 3.3.2020 Sak 08/20 Hovedprogram og 
hovedalternativ for samling av sykehusbasert psykisk helsevern. 
Dette inngikk som grunnlag for fremleggelse av sak til styret i 
Helse Sør-Øst RHF om delrapport fra konseptfaseprosjekt for 
samling av sykehusbasert helsevern på Nordbyhagen. 
 
Behandlingen av Helse Sør-Øst RHFs styresak 020-2020 
Akershus universitetssykehus HF – hovedprogram og 
hovedalternativ for samling av sykehusbasert psykisk helsevern 
ble utsatt i styremøte 12. mars. Helse Sør-Øst RHF ønsker en 
klargjøring av vedtaket av 3. mars 2020 i styresak 08/20 fra 
Akershus universitetssykehus HF, hva gjelder dimensjonering 
av nybygg på Nordbyhagen. Formålet med denne styresaken er 
å tydeliggjøre dette. For saksframstillingen vises til styresak 
08/20 og til delrapport konsept steg 1 versjon 1.3, som lå til 
grunn for styrebehandlingen 3. mars. 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
1. Styret viser til vedtaket i sak 08/20 Hovedprogram og 

hovedalternativ for samling av sykehusbasert psykisk 
helsevern. Styret presiserer at foreliggende beregning av 
kapasitetsbehov tilsier etablering av 50 døgnplasser i nytt 
bygg for psykisk helsevern for voksne på Nordbyhagen, slik 
prosjektet har anbefalt i Steg 1 rapporten og 
Hovedprogrammet. Dette er basert på en forutsetning om at 
nye Aker sykehus realiseres i tråd med vedtatte planer og at 
overføring av ansvaret for det psykiske helsevernet for 
befolkningen i bydelene Alna, Grorud og Stovner ikke blir 
vesentlig forsinket eller utsatt.  

 
2. Gitt risiko for forsinket ferdigstillelse av nye Aker sykehus - 

og dermed tidspunkt for overføring av ansvaret for psykisk 
helsevern for bydelene Alna, Grorud og Stovner - eller at 
mulighetene for omstilling avviker fra det som er lagt til 
grunn i framskrivningene, pekes det på muligheter for å 
forlenge avtalen om kjøp av plasser fra Sykehuset Innlandet, 
utsettelse av avvikling av all aktivitet i leide lokaler på Skytta 
etter 2031, samt mulighetene som ligger i å etablere inntil 20 
døgnplasser i eksisterende bygningsmasse i tilknytning til 
akuttpsykiatrisk avdeling (mellombygget) som tiltak som kan 
iverksettes.  
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Styremedlemmene Langset, Strand Aaland og Clementsen 
fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 

1. Styret viser til vedtaket i sak 08/20 Hovedprogram og 
hovedalternativ for samling av sykehusbasert psykisk 
helsevern. Styret presiserer at det er nødvendig å planlegge 
for en kapasitet på 70 døgnplasser i nytt bygg for psykisk 
helsevern for voksne på Nordbyhagen. 

2. Styret understreker at det av hensyn til pasientenes beste er 
svært viktig å samle sykehusbasert psykisk helsevern på 
Nordbyhagen, og mener det er en uakseptabelt stor risiko 
for at denne målsetningen ikke vil nås dersom det 
planlegges for et lavere antall senger. Videre er det 
nødvendig å sørge for at det nye bygget har tilstrekkelig 
fleksibilitet til å iverksette gode smitteverntiltak for å kunne gi 
trygg pasientbehandling også i en fremtidig 
pandemisituasjon. 

 
Votering: 
For: Berit Langset, Cathrine Strand Aaland, Ståle Clementsen. 
Mot: Morten Dæhlen, Sylvi Graham, Hanne Tangen Nilsen, 
Anne Sissel Faugstad, Kjetil Karlsen.  
 
Forslaget falt med 3 mot 5 stemmer. 
 
Styremedlemmene Karlsen og Tangen Nilsen fremmet følgende 
forslag til justering av andre setning i administrerende direktørs 
innstilling til vedtak: 
 
Gitt premisset om videreføring av kjøp av 18 døgnplasser fra 
Oslo universitetssykehus, tilsier fremskrivning av 
kapasitetsbehov etablering av 50 døgnplasser i nytt bygg for 
psykisk helsevern for voksne på Nordbyhagen, slik prosjektet 
har anbefalt i Steg 1 rapporten og Hovedprogrammet.  
 
For øvrig samme ordlyd som i innstillingen. 
 
Votering: 
For: Morten Dæhlen, Sylvi Graham, Hanne Tangen Nilsen, 
Anne Sissel Faugstad, Kjetil Karlsen. 
Mot: Berit Langset, Cathrine Strand Aaland, Ståle Clementsen. 
 
Forslaget ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 
  
Styrets endelige vedtak: 
1. Styret viser til vedtaket i sak 08/20 Hovedprogram og 

hovedalternativ for samling av sykehusbasert psykisk 
helsevern. Gitt premisset om videreføring av kjøp av 18 
døgnplasser fra Oslo universitetssykehus, tilsier 
fremskrivning av kapasitetsbehov etablering av 50 
døgnplasser i nytt bygg for psykisk helsevern for voksne på 
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Nordbyhagen, slik prosjektet har anbefalt i Steg 1 rapporten 
og Hovedprogrammet. Dette er basert på en forutsetning om 
at nye Aker sykehus realiseres i tråd med vedtatte planer og 
at overføring av ansvaret for det psykiske helsevernet for 
befolkningen i bydelene Alna, Grorud og Stovner ikke blir 
vesentlig forsinket eller utsatt.  

 
2. Gitt risiko for forsinket ferdigstillelse av nye Aker sykehus - 

og dermed tidspunkt for overføring av ansvaret for psykisk 
helsevern for bydelene Alna, Grorud og Stovner - eller at 
mulighetene for omstilling avviker fra det som er lagt til 
grunn i framskrivningene, pekes det på muligheter for å 
forlenge avtalen om kjøp av plasser fra Sykehuset Innlandet, 
utsettelse av avvikling av all aktivitet i leide lokaler på Skytta 
etter 2031, samt mulighetene som ligger i å etablere inntil 20 
døgnplasser i eksisterende bygningsmasse i tilknytning til 
akuttpsykiatrisk avdeling (mellombygget) som tiltak som kan 
iverksettes.  

 

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Langset, Strand Aaland 
og Clementsen: 
De ansattvalgte styremedlemmene mener at saksgangen har vært 
krevende. Det er noen særlige forhold vi ønsker å protokollere, her 
under: 
• at framskrivningen av kapasitetsbehovet er for lavt og 

effektiviseringsgevinster forskutteres for høyt (25 %) i alternativet 
med 50 døgnplasser,  

• at alternativet med 70 døgnplasser har den beste økonomiske 
bærekraften og ville kunne realisere målsetningen om helhetlig 
pasienttilbud i psykisk helsevern ved Akershus 
universitetssykehus (Ahus),  

• at dimensjoneringen med 70 døgnplasser ville redusere risikoen 
og usikkerheten knyttet til ferdigstillelse av nytt Oslo 
Universitetssykehus (OUS) samt risikoen for Ahus sitt fremtidige 
behov vedrørende leie av areal til klinisk virksomhet og 
gjestepasientkostnader  

• at vi er uenige i premisset satt, ved 50 døgnplasser, at det skal 
videreføres kjøp av 18 døgnplasser inntil Oslo-bydelene flyttes til 
OUS. Videre kan vi ikke se at Administrerende direktør har 
kommet med noen god forklaring på hvorfor det å ikke avslutte 
kjøpet av gjesteplasser på Gaustad er det beste for Ahus. 

• at det er uheldig at det ble fremlagt et egenkapitalkrav på 60 
millioner NOK for 70 døgnplasser, uten en nyansering av 
kapitalbehovet. Ansattvalgte påpekte i styremøtet at behovet, 
oppgitt i bærekraftsanalysen, er satt til å være 25 millioner NOK 
oppsparte midder og resterende ved finansing gjennom salg av 
eiendom. Det er beklagelig at administrasjonen ikke valgte å 
korrigere kapitalbehovet da det ble adressert av ansattvalgte i 
styremøtet.  

Det er etter de ansattvalgte styremedlemmenes forståelse at den 
vedtatte løsningen ikke vil kunne gi en samling av sykehusbaserte 
funksjoner som var hele intensjonen for prosjektet. Vi ser det vil påføre 
foretaket en høy risiko for videre økte gjestepasientkostnader og 
vedvarende behov for å leie arealer til klinisk virksomhet også etter 
overføring av bydelene. 
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Sak 37/20 Protokoll fra foretaksmøter 28.04. og 18.05.2020 20/02106-13 

 Det ble avholdt foretaksmøter 28.04. og 18.05.2020. Protokoller 
ble fremlagt for styret. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til etterretning. 

 

Sak 38/20 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 30.04. og 
12.05.2020 

20/01553-9 

 Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøter 30.04. og 12.05.2020. 
Foreløpige protokoller ble fremlagt for styret. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 39/20 Årsplan styresaker 2020 20/02270-10 

 Oppdatert årsplan for 2020 ble fremlagt for styret til orientering. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar oppdatert årsplan til orientering. 

 

Sak 40/20 Orientering fra brukerutvalget  

 Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker: 

• God presentasjon av omlegging av akuttmottaket. Viktig å få 
frem det gode arbeidet som er gjort. 

• Ledelsen og ansatte fortjener ros for arbeidet med Covid-19 
og opprettholdt drift av tilbudet til kreftpasienter og kritiske 
funksjoner. 

 

Sak 41/20 Administrerende direktørs orienteringer 20/02340-3 

 Administrerende direktør orienterte om følgende saker: 
 
1. Ny metodikk for behandling av Alzheimers sykdom: 

Forsterking av mitokondrier for å bremse demens og oppnå 
et sunt, langt liv (Evandro Fei Fang) 

2. Oppdatert oversikt over planer og tiltak i forbindelse med 
utbrudd av covid-19 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 42/20 Eventuelt  

   

Sak 43/20 Styrets egentid  
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