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Protokoll 
 

Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF, 
27.04.2022 kl. 08:30 - 14:00 
 
 
Til stede: 
 

Styret: 

 
Morten Dæhlen, styreleder 
Anne Sissel Faugstad, nestleder 
Kjetil A. H. Karlsen 
Cathrine Strand Aaland 
Ståle Clementsen 
Berit Langset 
Sylvi Graham 
Svein Harald Øygard (til kl 12:30) 
Loveleen Rihel Brenna 
Brita Haugum 

 
Forfall: 

 
Andreas Norvik 
 

 
Brukerobservatører: 

 
Cathrine Aas Moen, leder av brukerutvalget 
Svein Graabræk, 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 
 
Til sak 29/22 møtte revisor Marius Thorsrud, PwC 

 
 
  



 

Vår ref: 22/01640-11 Side 3 av 5 

 

Behandlede saker 
 

Saksnr. Tittel Vår ref. 

Sak 28/22 Protokoll fra styremøte 25.03.2022 22/01640-8 

Protokoll fra styremøte 25.03.2022 var lagt frem for styret til elektronisk signering. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 

Protokoll fra styremøte 25.03.2022 godkjennes. 

Sak 29/22 Årsberetning 2021 med regnskap 22/03364-4 

Endelig resultat for Akershus universitetssykehus HF i 2021 er et overskudd på 264,3 mill. kr Dette er en 
forbedring fra foreløpig resultatrapportering i styremøte i februar som viste et overskudd på 238,6 mill. kr. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret godkjenner det fremlagte årsregnskapet for 2021. 
2. Styret godkjenner årsberetningen for 2021 med de bemerkninger som fremkom i møtet. Styreleder og 

administrerende direktør gis fullmakt til å sluttføre årsberetningen. 

Sak 30/22 Rapport pr. mars 2022 22/03364-3 

Som en del av den løpende rapporteringen ble rapport per mars 2022 lagt frem. Rapporten oppsummer 
status på foretakets målbilde i 2022. 

Kommentarer i møtet: 
Styret ser at det vil være betydelige negative konsekvenser av å opprettholde beredskap for 
storvolumtesting på et høyt nivå. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar rapport pr. mars 2022 til orientering. 

Sak 31/22 Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2023-2026 21/14896-10 

Økonomisk langtidsplan (ØLP) er første trinn i budsjettprosessen for 2023, og beskriver foretakets 
forventede rammer knyttet til kapasitet, aktivitet, driftsøkonomi og investeringer de neste fire årene. 
Helse Sør-Øst har stilt som krav at helseforetakenes innspill til økonomisk langtidsplan 2023- 
26 skal styrebehandles senest 31. mai 2022. 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 2023-26 på sitt styremøte i september. 

Kommentarer i møtet: 
Styret ønsker mer informasjon om aktivitetsutviklingen knyttet til dagkirurgi. 
 
Det foreslås at forhold knyttet til bemanning, balanse mellom oppgaver og ressurser, samt sykefravær 
inngår i den samlede vurdering av risiko og usikkerhet. Styret viser til arbeidsmiljøutvalgets uttalelse om 
kompetanseutvikling, bemanningsplanlegging og sykefravær. Dette er sentrale temaer som vektlegges i 
arbeidet med å realisere foretakets utviklingsplan, og som styret vil følge tett. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret godkjenner foretakets innspill til Helse Sør-Østs økonomiske langtidsplan for perioden 2023-26 

med de merknader som fremkom i møtet. 
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2. Styret ber administrerende direktør fremlegge en oppdatert økonomisk langtidsplan etter 
gjennomføring av dialogen med Helse Sør-Øst RHF. 

Sak 32/22 Oppdatering av utviklingsplan for Akershus universitetssykehus HF 21/05901-77 

På oppdrag fra Helse Sør-Øst er det gjort en oppdatering av utviklingsplanen for Akershus 
universitetssykehus. Frist for oversendelse av styrebehandlet plan til Helse Sør-Øst er 1. mai. Prosessen 
har lagt opp til bred involvering i helseforetaket og av eksterne samarbeidspartnere som kommuner, 
bydeler og utdanningsinstitusjoner. Helse Sør-Øst har også lagt til rette for koordinering mellom 
helseforetakene i regionen. Videre er det gjennomført en tre måneder lang høring der interne og eksterne 
interessenter ble invitert til å gi skriftlige innspill.  
 
Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret godkjenner oppdatert utviklingsplan med de merknader som fremkom i møtet, og ber om at 

saken oversendes Helse Sør-Øst RHF. 
2. Etablering av delplaner innenfor sentrale satsninger danner et godt grunnlag for det videre 

utviklingsarbeidet. Styret vil komme tilbake til prioritering av tiltak i forbindelse med den årlige 
behandlingen av budsjett og økonomisk langtidsplan.  

Sak 33/22 Ledelsens gjennomgang av styringssystemet 2021 22/04013-4 

Ledelsens gjennomgang av styringssystemet, tidligere kalt Årlig gjennomgang av internkontroll, er en årlig 
systematisk gjennomgang av foretakets styringssystemet for virksomhetsstyring (Orden i eget Ahus). 
Gjennomgangen omfatter vurderinger av områdene som inngår i styringssystemet (generell 
internkontroll, kvalitet og pasientsikkerhet, HMS og ytre miljø, personvern og informasjons-sikkerhet og 
forskning), og av systemet som helhet. Prosessen skal gi oversikt over forhold som er i orden, og hvilke 
områder som må utvikles og forbedres. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

Sak 34/22 Protokoll fra foretaksmøte 31.03.2022 21/13915-14 

Det ble avholdt foretaksmøte 31.03.2022. Protokoll ble lagt frem for styret. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til etterretning. 

Sak 35/22 Årsplan styresaker 2022 22/01640-10 

Oppdatert årsplan for 2022 ble lagt frem for styret til orientering. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar oppdatert årsplan til orientering. 

Sak 36/22 Orientering fra brukerutvalget  

Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker: 

• Arbeid med høringer; NOU om BPA og forslag om avvikling av fritt behandlingsvalg 
• Deltakelse i evaluering av pilot for elektroniske brukerundersøkelser   
• Økt brukerrepresentasjon i samhandlingsorganene i helsefellesskapet for Ahus og kommunene 
• Høy aktivitet i byggeprosjektene for psykisk helsevern og somatikk 



 

Vår ref: 22/01640-11 Side 5 av 5 

 

Saksnr. Tittel Vår ref. 

• God prosess for arbeidet med utviklingsplanen 

Sak 37/22 Administrerende direktørs orienteringer 22/01642-3 

Administrerende direktør orienterte om følgende saker: 
1. Translasjonell forskning på Multippel sklerose – immunforsvarets roller (Rune Høglund) 
2. Varslingsutvalgets årsrapport 2021 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

Sak 38/22 Eventuelt  

Styremøte 24.05. starter kl 9:30. 

Sak 39/22 Styrets egentid  

 

   
 

Morten Dæhlen, styreleder  

Anne Sissel Faugstad, nestleder  

Kjetil A. H. Karlsen  

Cathrine Strand Aaland  

Ståle Clementsen  

Berit Langset  

Sylvi Graham  

Andreas Norvik  

Svein Harald Øygard  

Loveleen Rihel Brenna  

Brita Haugum  
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