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OPPFØLGING AV STYREVEDTAK MED BESLUTNING f.o.m. 22.06.16 t.o.m. 23.11.16 
 

Merket lys blått = vedtak som ikke var merket ”utført” i oversikt for 2. halvår 2015.  

Merket lys gul er saker i protokoll som skal vedtas i dagens møte. 

Kun beslutningssaker er med i oversikten 

 

Dato Saks-nr. Sakstittel Styrets enstemmige vedtak 
 

Ikke på-
begynt 

Under 
arbeid 

Utført 

25.09.13 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. 
 
Kommentar juni 2016: 
HSØ har nylig vedtatt generelle regler for hvordan prosessen med å etablere 
regionale tjenester skal skje. SunHF ble spurt om å melde inn alle regionale 
funksjoner vi har, og nevnte da at vi har søkt om dette. Det  utarbeides en 
regional utviklingsplan for rehabilitering der det er aktuelt å ta dette opp på 
nytt. 
Kommentar desember 2016 
Må ses i sammenheng med regional utviklingsplan for rehabilitering 
 
 
 
 

 X  

22.06.16 31/16 Strategisk plan 2030  
Sunnaas sykehus HF 

Styret vedtar Strategisk plan 2030 Sunnaas sykehus HF  
 
 

  X 



 2 

21.09.16 40/16 Styrets møtekalender 
2017 

Styrets møter i 2017: 

 15. februar 

 30. mars 

 8. juni (møte/seminar) 

 22. juni 

 28. september 

 16. november(møte/seminar) 

 21. desember 
 

  X 

22.09.16 41/16 Budsjettprosess 2017 Utkast til budsjettdokument nr. 1 2017 tas til orientering 
Dokumentet sendes ut til foretakets utvidede ledergruppe, leder for 
brukerutvalget, AMU og tillitsvalgte 
 

  X 

23.11.16 49/16 Utvikling av bygg- og 
eiendomsmassen SunHF 
B3 

 Styret godkjenner fremlagt idéfaserapport for utvikling av 
byggetrinn 3 på 
 Sunnaas sykehus HF på Nesodden. 

 Det anbefales at virksomhetsalternativene 1-3 vurderes i 
konseptfasen, med nullalternativet som referansealternativ. 

 Det anbefales at plasseringsalternativ A, med underalternativene 
A1 og A2 utredes i konseptfasen.  

 Styret ber administrerende direktør om å oversende søknad til 
Helse Sør- Øst RHF om å få sluttføre utviklingsplanen av 2011 ved 
å få aksept for igangsetting av konseptfase for byggetrinn 3 i løpet 
av ØLP perioden 2018-2021. 
 

 

  X 

23.11.16 51/16 Budsjett 2017 1. Styret tar saken til orientering 
2. Budsjett 2017, behandles endelig i styremøte 21. desember 2016 

 

  X 

 


