
OPPFØLGING AV STYREVEDTAK MED BESLUTNING f.o.m. 18.12.2014 t.o.m. 09.06.2015 
 

Merket lys blått = vedtak som ikke var merket ”utført” i oversikt for 2. halvår 2014.  

 

Dato Saks-nr. Sakstittel Styrets enstemmige vedtak 
 

Ikke 
påbegynt 

Under 
arbeid 

Utført 

25.09.2013 46/13 Regionale oppgaver  
vedrørende bevisst- 
hetsforstyrrelser  
 

 
1.Styret gir sin tilslutning til å sette i gang en prosess, hvor målet er å 
etablere et regionalt behandlingstilbud for pasienter med 
bevissthetsforstyrrelser etter ervervet hjerneskade i Sunnaas sykehus HF. 
2. Det forutsettes at det følger finansiering fra Helse Sør-Øst RHF for 
etablering av tilbudet. 
 

 X  

18.6.14  40/14 Arealbruk Sunnaas 
sykehus HF - Masterplan 

1. Styret godkjenner fremlagt plan for arealbruk på Nesodden 
2. Styret ber administrerende direktør iverksette planlagte 

bygningsmessige arbeider innen kostnadsrammen som er lagt 
inn i ØLP 2015 – 2018 og investeringsbudsjett 2014 

3. Styret ber administrerende direktør å iverksette prosess for 
realisering av eiendommen i Løktabakken 11, Frogn kommune.  

4. Endelig sak for salg av Løktabakken 11, Frogn kommune legges 
frem for Styret når aktuell kjøper er avklart. Saken oversendes 
deretter til Helse Sør – Øst RHF for samtykke til salg av 
eiendommen.         

 

 X  

18.6.14 
 

42/15 Organisering av 
kvalitets- og 
sikkerhetsarbeidet i 
Sunnaas sykehus HF   

1. Styret ber adm.dir. legge frem beslutningssak til styret primo 2015 
der endelig organisering av arbeidet med kvalitet og 
pasientsikkerhet i Sunnaas sykehus HF (SunHF) vedtas. 
 

2. Styret ber adm.dir. utarbeide handlingsplan for 5 årig program 

 X  
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for kvalitet og pasientsikkerhet i SunHF, der også 
budsjettmessige konsekvenser for arbeidet inkluderes. 
 

18.12.14 70/14 Budsjett 2015 Styret godkjenner budsjett for 2015 slik det fremgår av saksfremlegget 
 

  X 

18.12.14 71/14 Felles energisentral med 
Nesodden kommune 

Sunnaas sykehus HF inngår forelagte kontrakt for energikjøp med 
energileverandør, Norsk Bioenergi A/S, som bygger, eier og drifter et 
felles energianlegg for Nesoddtunet sykehjem, Nesodden kommune og 
Sunnaas sykehus HF.   

 

  X 

19.12.14 
styrebrev 

81/14 Oppnevnig av valgstyre 
For gjennomføring 
av valg av ansattes 
representanter i Styret  

1. Styret tar orienteringen om valg av ansattes representanter til 
etterretning. 
 

2. I samråd med de ansattes tillitsvalgte oppnevnes følgende valgstyre: 
1) Marianne Jørstad, HR-direktør, leder 
2) Birgitte Otterdahl, tillitsvalgt, nestleder  
3) Judith Solberg, adm. rådgiver, direktørens stab 

 
3. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen 

samordnes innen helseforetaksgruppen. 
 

  X 

13.02.15 02/15 Årlig melding 2014  Styret slutter seg til utkast til Årlig melding 2014 med de innspill 
som ble gitt i møtet. 

 Styret gir administrerende direktør fullmakt til å justere Årlig 
melding ut i fra de endelige driftsresultater for 2014 og de innspill 
som fremkom i møtet. 

 

  X 

13.02.15 03/15 Ledelsens 
gjennomgåelse 3 tert. 
2014 

1. Styret tar Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2014 til etterretning 
2. Styret ber administrerende direktør fremlegge beregninger for 

fremtidig drift relatert til månedlig virksomhetsstatus og tertialvis 
ledelsens gjennomgåelse 

  X 

25.03.15 12/15 Årsregnskap 2014 1. Styret godkjenner Regnskap med noter for 2014.   X 
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2. Styret godkjenner Styrets årsberetning for 2014  
 

25.03.15 13/15 Mål 2015 og 
langtidsplan 2015-
2018Styret 

Styret vedtar mål 2015 og langtidsplan 2015 – 2018 for Sunnaas sykehus 
HF 

 

  X 

26.3.15 14/15 Logopedtilbudet 
Sunnaas sykehus 

1. Styret ser det som uheldig at Akershus Fylkeskommune gjennom 
sin agering vesentlig reduserer pasientenes utbytte av det 
samlede offentlige tjenestetilbud, samt at de for begge parter 
binder unødvendig store ressurser til administrasjon av ordningen. 

2. Styret ber adm. dir. informere Helse Sør-Øst RHF om 
utfordringene med logopedtilbudet for pasientene ved Sunnaas 
sykehus HF. Det bør spesielt påpekes at det er stor forskjell på 
hvordan tilbudet gis på Sunnaas sykehus HF sammenliknet med 
tilsvarende tilbud på Haukland universitetssykehus HF. 

3. Styret ber adm.dir. svare opp brevet fra Akershus fylkeskommune 
av 05.01.15 og spesielt referere til hvordan Haukeland 
universitetssykehus HF og Hordaland fylkeskommune har 
organisert tilbudet til beste for pasientene. 

 

  X 

25.03.15 25/15  Sak behandlet i lukket møte unt. Off. §5a. 
 

  X 

22.05.15 26/15 Økonomisk langtidsplan 
2016-2019 

Styret godkjenner Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2016-2019 slik det 
fremgår av presentasjon og kommentarer datert 22.5.2015  

 

  X 

 


