
 
 
 
Vedlegg sak 5121 
 
Oppfølging av styrets beslutningssaker i perioden f.o.m. 07.01.2021 t.o.m. 04.06.2021 
 

Dato Saksnr Sakstittel Vedtak Ikke på-
begynt 

Under 
arbeid 

Utført 

07.01.2021 
(Epostkomm.) 

0121 Oppnevning av valgstyre 
SunHF 

Styrets enstemmige vedtak: 
1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer tas til orientering. 
2. Med virkning fra 31.12.20 oppnevnes følgende medlemmer som valgstyre Sunnaas 

sykehus HF: 
1 Marianne Jørstad, spesialrådgiver administrasjon og organisasjon, leder 
2 Ann Kathrin Storenes, foretakstillitsvalgt, nestleder  
3 Liv Heyerdahl, sekretær 

3. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen 
helseforetaksgruppen. 

  X 

19.02.2021 0221 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret godkjenner innkalling og saksliste. 

  X 

19.02.2021 0321 Årlig melding 2020 Styrets enstemmige vedtak: 
Styret gir administrerende direktør fullmakt til, i samråd med styreleder, å justere årlig 
melding 2020 ut i fra de endelige driftsresultater for 2020 og innspill fremkommet i møtet. 

  X 

19.02.2021 0421 Ledelsens gjennomgang 
3. tertial 2020 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret ber administrerende direktør sikre oppfølging av særskilte prioriteringer som 
fremkommer i ledelsens gjennomgang 3. tertial 2020. 
Områdene som må prioriteres: 
1. ISF-regelverket for rehabilitering er uhensiktsmessig og uklart 
2. Samstemming legemiddellister gjennomføres ikke etter gjeldende rutiner 
3. Bygg: Vedtak om investeringsbeslutning er ikke berammet 
4. Økt ventetider 
5. Økt bruk av brutto månedsverk 
6. Lang leveransetid fra Sykehuspartner inkludert STIM (Standardisering og IKT 
infrastrukturmodernisering) 

  X 
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7. Informasjonssikkerhet og personvern – manglende risikovurderinger 
8. Samarbeidsavtaler: tilbud for helse og arbeid - mangler avklaring av finansiering og 
aktivitetsnivå 

19.02.2021 1721 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret godkjenner innkalling og saksliste. 

  X 

19.02.2021 1821 Årsrapport 2020 Sunnaas 
sykehus HF 

Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret vedtar årsberetning og årsregnskap 2020 med noter for Sunnaas sykehus HF. 
2. Resultatet på kr 21,4 millioner overføres i sin helhet til egenkapital og vil benyttes til      
fremtidige investeringer. 

  X 

19.02.2021 1921 Mål for perioden 2021-
2023 og prioriterte tiltak 
2021 

Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret vedtar Mål for perioden 2021-2023 og prioriterte tiltak 2021 
2. Oppfølging av tiltak 2021 legges frem for styret tertialvis i ledelsens gjennomgang 

  X 

19.02.2021 2021 Oppdrag og 
bestillerdokument 
Sunnaas sykehus HF 
2021 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret ber administrerende direktør sikre at eierkrav i Oppdrag og bestilling 2021 for 
Sunnaas sykehus HF oppfylles. Styret ber om at det rapporteres særskilt på Oppdrag og 
bestilling 2021 i Ledelsens gjennomgang. 

  X 

19.02.2021 2121 Revisjonsprogram 2021-
22 Sunnaas sykehus HF 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret gir sin tilslutning til revisjonsprogrammet for 2021-2022, og ber om å bli holdt 
orientert om gjennomføring av revisjonsprogrammet. 

  X 

21.05.2021 
Ekstraord. 

3021 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

Styrets enstemmige vedtak: 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

  X 

21.05.2021 
Ekstraord. 

3121 Økonomisk langtidsplan 
(ØLP) 2022-2041 
Resultat-Balanse-
Likviditet 

Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret vedtar Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2022-2025(41) for Sunnaas sykehus HF, slik 
   den fremkommer i saksfremlegget og vedlagte presentasjon. 
2. Styret har behandlet drifts- og investeringsbudsjettet og vurderer foretaket til å ha 
   tilstrekkelig økonomisk bæreevne og tilfredsstillende likviditet. 

  X 

04.06.2021 3221 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret godkjenner innkalling og saksliste. 

  X 

04.06.2021 3321 Ledelsens gjennomgang 
1. tertial 2021 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret ber administrerende direktør sikre oppfølging av tiltak i risikovurderingen og avklare 
med Helse Sør-Øst RHF om Helse og arbeid-tilbudet i regi av Sunnas sykehus HF skal 
videreføres eller avvikles. 

  X 



 3 

04.06.2021 3421 Instruks administrerende 
direktør SunHF 

Styrets enstemmige vedtak: 
Instruks for administrerende direktør Sunnaas sykehus HF vedtas. Instruksen vurderes årlig 
og settes som sak på årsplanen for styresaker. 

  X 

04.06.2021 3521 Instruks styret SunHF Styrets enstemmige vedtak: 
Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF vedtas. Instruksen evalueres årlig og settes som sak 
på årsplanen for styresaker. 

  X 

04.06.2021 3621 Datoer styremøter 2022 Styrets enstemmige vedtak: 

 
 

  X 

 

 

 

 

24.09.2021 


