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Protokoll 
 

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF, 
17.02.2021 kl. 08:30 - 14:00 
 
 
 
Til stede: 
 
 
Styret: 
 
Morten Dæhlen, styreleder 
Anne Sissel Faugstad, nestleder 
Kjetil A. H. Karlsen 
Cathrine Strand Aaland 
Berit Langset 
Sylvi Graham 
Loveleen Rihel Brenna 
Svein Harald Øygard 
Willy Hellem 
 

 
Forfall: 
 
Andreas Norvik  
Ståle Clementsen 
 

 
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 
Hanne-Merethe Årstein, assisterende HR-direktør 
Pål Wiik, fagdirektør 

 
Til sak 04/21 møtte Anders Blix og Espen Andersen fra Konsernrevisjonen 
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Behandlede saker 
 
Saksnr. Tittel Vår ref. 

Sak 01/21 Protokoll fra styremøte 09.12.2020 20/02270-33 

Protokoll fra styremøte 09.12.2020 var lagt frem for styret til elektronisk signering. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Protokoll fra styremøte 09.12.2020 godkjennes. 

Sak 02/21 B-protokoll fra styremøte 09.12.2020 20/02270-34 

B-protokoll fra styremøte 09.12.2020 var lagt frem for styret til elektronisk signering. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
B-protokoll fra styremøte 09.12.2020 godkjennes. 

Sak 03/21 Rapport pr. 3. tertial 2020 20/04022-17 

Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per 3. tertial 2020 fremlagt. 
 
Rapporten oppsummer status på foretakets målbilde i 2020, og beskriver hvordan 
koronapandemien påvirker dette bildet.  
 
Kommentarer i møtet: 
Styret vil berømme ansatte og ledere for innsatsen i 2020. Utfordringene som pandemien 
skapte ble håndtert på en svært god måte. 
 
Helseatlas og sammenligning av resultater med andre helseforetak foreslås som tema for 
styreseminar. 
 
I lederutviklingen bør det legges vekt på befolkningsvekst, demografi og mangfold. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar rapport pr. 3. tertial 2020 til orientering. 

Sak 04/21 Revisjon fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst om 
behandling av personopplysninger 

20/01666-21 

Konsernrevisjonens revisjon av protokoll for behandling av personopplysninger ble 
påbegynt i mars 2020, men ble midlertidig innstilt grunnet koronasituasjonen. Revisjonen 
ble gjenopptatt i september, og ble sluttført i desember 2020. 
 
Revisjonen tar for seg to spørsmål:  
1) Har helseforetaket på en helhetlig og hensiktsmessig måte organisert ansvar og 

oppgaver for forvaltning av en protokoll over behandling av personopplysninger?  
2) Har helseforetaket utarbeidet en samlet oversikt over egen behandling av 

personopplysninger hvor blant annet behandlingsansvar, behandlingsaktiviteter og 
systemer framgår?  

 
Etter Konsernrevisjonens vurdering har Akershus universitetssykehus etablert en protokoll 
som ivaretar personopplysningslovens grunnleggende krav til oversikt over 
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Saksnr. Tittel Vår ref. 
behandlingsaktiviteter. Det er gitt to anbefalinger for å bidra til at protokollen som helhet 
skal gi et enda bedre grunnlag for styring og kontroll med behandlingen av 
personopplysninger, og for å redusere risiko for mangelfull informasjon.  
 
Forbedringsarbeidet knyttet til anbefalingene har startet, men det gjenstår gjennomføring på 
noen planlagte aktiviteter.   
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

Sak 05/21 Årlig melding 2020 og ledelsens gjennomgang 3. tertial 20/10857-10 

I henhold til vedtektene skal helseforetaket levere en årlig melding. Rapporteringen tar 
utgangspunkt i oppdrag og bestilling fra det regionale helseforetaket, samt vedtak fattet i 
foretaksmøtene. Årlig melding 2020 er skrevet etter mal fra Helse Sør-Øst RHF. 
 
• Del I er basert på innsendte innspill fra divisjoner og klinikker. 
• Del II er rapportering på punkter i oppdragsdokumentet. Rapporteringsdelen, basert på 

foreløpige tall, ble sendt til Helse Sør-Øst 20. januar 2021. 
• Del III (plandel) ble forelagt styret i møte 9.12.2020, jf. Sak 102/20 
 
Årlig melding 2020 ble behandlet via e-post i brukerutvalget i januar 2020, i dialogmøte med 
hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 25.01.2021, arbeidsmiljøutvalget 03.02.2021 og i 
sykehusledelsen 26.01.2021 og 09.02.2021. 
 
Ledelsens gjennomgang (LGG) er en prosess for å vurdere risiko for manglende 
måloppnåelse. LGG for 3. tertial viser status for måloppnåelse ved årets slutt. Prosess og 
resultater er nærmere beskrevet i vedlegg 5. Her fremgår vurderinger av årsaker og 
konsekvenser, samt tiltak for områder med manglende måloppnåelse. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret godkjenner Årlig melding 2020. 
2. Styret tar ledelsens gjennomgang 3. tertial 2020 til orientering. 
3. Styret erkjenner at 2020 har vært et svært spesielt år, og uvanlig krevende for ansatte. 

Styret vil takke alle ansatte for stor innsats gjennom koronapandemien. Styret ber om at 
det, når pandemien er under kontroll, i samarbeid med ansattes organisasjoner og 
vernetjeneste, gjennomføres tiltak overfor ansatte for å markere den store innsatsen 
som er lagt ned. Tiltakene som foreslås bør gi faglig påfyll, samt videreutvikle godt 
samarbeid på alle plan i foretaket. Plan for tiltak fremmes for styret i løpet av våren 
2021. 

Sak 06/21 Årlig gjennomgang av internkontroll 2020 21/01498-3 

Akershus universitetssykehus etablerte i 2019 et felles styringssystem for 
virksomhetsstyring og internkontroll, Orden i eget Ahus, og samlet systemansvaret hos 
viseadministrerende direktør.  
 
Styringssystemet skal sikre at aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres 
i tråd med krav fastsatt i medhold av lovgivningen som omgir foretaket. Dette innebærer i 
praksis å sikre at det dekker krav i lover og forskrifter, krav og føringer fra Helse Sør-Øst, og 
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Saksnr. Tittel Vår ref. 
at det bidrar til samordning og koordinering av prosesser for virksomhetsstyring og 
internkontroll i foretaket. 
 
Årlig gjennomgang av internkontroll er en systematisk gjennomgang av styringssystemet. 
Hensikten er å vurdere om det fungerer i tråd med hensikten, bidrar til måloppnåelse og 
kontinuerlig forbedring av virksomheten. Gjennomgangen er den overordnede styrende og 
kontrollerende delen av internkontrollen i foretaket, og bygger på resultater fra 
egenevalueringer som ledere i foretaket har gjort innenfor fem områder: 

• Generell internkontroll  
• Kvalitet og pasientsikkerhet 
• HMS og ytre miljø  
• Personvern og informasjonssikkerhet  
• Forskning  
 

Resultatene fra egenevalueringen er sammenholdt og vurdert opp mot annen styrings- 
informasjon som sier noe om tilstanden for styringssystemet. Den samlede vurderingen av 
styringssystemet fremgår av rapportens kapittel 7. Plan med tiltak for å forbedre 
styringssystemet fremgår av kapittel 8.  
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar årlig gjennomgang av internkontroll til orientering. 

Sak 07/21 Rullering av økonomisk langtidsplan 2022-25 19/14967-25 

Økonomisk langtidsplan (ØLP) er første trinn i budsjettprosessen for 2022, og beskriver 
foretakets forventede rammer knyttet til kapasitet, aktivitet, driftsøkonomi og investeringer 
de neste fire årene. Det ble redegjort for prosessen for rullering av ØLP for perioden 2022-
25 (41). 
 
Helse Sør-Øst har stilt som krav at helseforetakenes innspill til økonomisk langtidsplan 
2022-25 skal styrebehandles senest 31. mai 2021. Samtidig er foretakene bedt om å 
rapportere sin økonomiske langtidsplan innen 19. april. Akershus universitetssykehus vil 
derfor rapportere sin foreløpige økonomiske langtidsplan innen nevnte frist, med forbehold 
om styrets behandling. Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan vil oversendes Helse 
Sør-Øst etter behandling i styremøtet 20. april.  
 
Innspill fra alle helseforetak vil sammenstilles av Helse Sør-Øst, og etter dialog med 
helseforetakene vil det fremlegges en regional ØLP for styret i det regionale foretaket på 
møtet 17. juni. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra Helse Sør-Øst til helseforetakenes 
innspill til økonomisk langtidsplan, vil styret ved Akershus universitetssykehus få fremlagt en 
sak om endelig økonomisk langtidsplan for perioden 2022-25 på sitt styremøte i september. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering, og ber administrerende direktør fremlegge foretakets innspill 
til økonomisk langtidsplan til behandling i styremøtet 20. april. 

Sak 08/21 Konseptrapport, leie av klinisk areal i nytt NKS-bygg 16/02174-32 

Møtet ble lukket i medhold av helseforetaksloven § 26 a andre ledd alternativ 4. 

Styrets enstemmige vedtak: 
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Styremøtet lukkes. 
 
Vedtak i saken fremkommer i egen B-protokoll. 

Sak 09/21 Orientering om status i arbeidet med Ahus Gardemoen 20/00897-81 

Oppstart av klinisk drift på Gardermoen har vært et omfattende prosjekt med kort tidsramme 
og mange avhengigheter. Ansatte, arealer og utstyr ble formelt overtatt 1. januar 2021. God 
planlegging og høy prioritering av prosjektet både internt i Akershus universitetssykehus og 
hos Sykehuspartner har sikret at opprigging, opplæring og etablering av Ahus IKT-tjenester 
ble gjennomført som planlagt i uke 1 og 2. Oppstart av klinisk virksomhet startet 18. januar 
for invasiv kardiologi og bildediagnostikk og første operasjon ble gjennomført 20. januar.  

Ahus Gardermoen er nå i stor grad over i ordinær drift med opptrapping av den igangsatte 
virksomheten i henhold til opptrappingsplaner. Videre arbeid i prosjektet omfatter: 
• Flytting av blodbankvirksomhet fra Jessheim i februar, med oppstart drift 1.mars 
• Oppstart av operasjoner på stue 3 fra 1.mars (ØNH) 
• Planlegging av og oppstart av poliklinisk virksomhet 
• Rekruttering til og forberedelser for oppstart av flere senger og drift stue 4 og 5 fra 1. 

mai 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret er kjent med at etableringen av virksomhet ved Ahus Gardermoen medfører 

behov for etablering av et lokalt datarom og at det er gjennomført nødvendige risiko- og 
sårbarhetsvurderinger i den sammenheng. 

2. Styret tar for øvrig saken til orientering.  

Sak 10/21 Protokoll fra foretaksmøte 17.12.2020 20/02106-23 

Det ble avholdt foretaksmøte 17.12.2020. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til etterretning. 

Sak 11/21 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 17.12.2020, 
15.01.2021 og 04.02.2021 

21/00598-7 

Helse Sør-Øst RHF avholdt styremøter 17.12.2020, 15.01.2021 og 04.02.2021. Foreløpige 
protokoller legges frem for styret til orientering. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

Sak 12/21 Årsplan styresaker 2021 21/01885-2 

Oppdatert årsplan for 2021 legges frem for styret til orientering. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar oppdatert årsplan til orientering. 
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Sak 13/21 Orientering fra brukerutvalget  

Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker: 

• Brukerutvalget er nå fulltallig med 10 representanter. 
• Brukerrepresentantene er i gang med arbeidet i KPU og andre grupper. 
• Det er viktig at sykehuset gradvis åpnes opp igjen. 
• Brukerutvalget berømme arbeidet med oppstart av Ahus Gardermoen. 
• Det planlegges å utgi månedsbrev fra brukerutvalget. 

Sak 14/21 Eventuelt  
 

Sak 15/21 Styrets egentid  
 

   
 

Morten Dæhlen, styreleder  

Anne Sissel Faugstad, nestleder  

Kjetil A. H. Karlsen  

Cathrine Strand Aaland  

Ståle Clementsen  

Berit Langset  

Willy Hellem  

Sylvi Graham  

Loveleen Rihel Brenna  

Andreas Norvik  

Svein Harald Øygard  
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