
 
 
 
Vedlegg sak 0722 
 

Oppfølging av styrets beslutningssaker i perioden f.o.m. 24.09.2021 t.o.m. 17.12.2021 
 

Dato Saks
nr 

Sakstittel Vedtak Ikke på-
begynt 

Under 
arbeid 

Utført 

24.09.21 5021 Godkjenning av innkalling og 
saksliste 

Styret godkjenner innkalling og saksliste.   X 

24.09.21 5121 Oppfølging styrevedtak 1. halvår 
2021 

Styret tar oversikt over styrevedtak 1. halvår 2021 til orientering.   X 

24.09.21 5221 Ledelsens gjennomgang 2. tertial 
2021 

Styret ber administrerende direktør sikre oppfølging av særskilte prioriteringer 
som fremkommer i ledelsens gjennomgang 2. tertial 2021. Områdene som må 
prioriteres: 
1. Samarbeidsavtaler: tilbud for helse og arbeid - mangler avklaring av finansiering 
og aktivitetsnivå 
2. Økt bruk av brutto månedsverk 
3. Sikkerhetsbevissthet og deltagelse obligatorisk opplæring 
4. Byggetrinn 3: Vedtak om investeringsbeslutning er ikke berammet 
5. Sykefravær 
6. Leveransetid fra Sykehuspartner inkludert STIM (Standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering) 
7. Samstemming legemiddellister 
8. Passert planlagt tid 

  X 

24.09.21 5321 Innspill til revisjonsplan 2022 for 
konsernrevisjonens i HSØ 

Styret ved Sunnaas sykehus HF anmoder konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF 
om å vurdere følgende innspill til revisjonsplan 2022: 
Forslag: Etterleves kartlegging av mistenkt eller påvist smitte ved innleggelse i 
sykehus, og formidles smittestatus til neste behandlingssted? 

  X 

24.09.21 5421 Lønn administrerende direktør Administrerende direktørs lønn pr. 1. januar 2021 reguleres med 2,8 % som gir en 
ny årslønn på kr. 1.677.960,-. 

  X 
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19.11.2021 6421 Godkjenning av innkalling og 
saksliste 

Styret godkjenner innkalling og saksliste.   X 

19.11.2021 6521 Analyse av kostnad pr. pasient 
(KPP) for driftsåret 2020 ved 
SunHF 

Styret tar saken om kostnad pr. pasient (KPP) for driftsåret 2020 til orientering.   X 

19.11.2021 6621 Langtidsplan for forskning 2021-25 
med tiltak for 2022 

Styret berømmer sykehuset for en offensiv tilnærming til forskning og vedtar 
Langtidsplan 
forskning Sunnaas sykehus HF 2022-2025. Styret anmoder om at EU-søknad 
vurderes samt 
sikrer en bredde i kompetanseprofil på søknadene. 

  X 

17.12.2021 8021 Godkjenning av innkalling og 
saksliste 

Styret vedtar Digitaliseringsplan 2021-2024 Sunnaas sykehus HF   X 

17.12.2021 8121 Utviklingsplan 2022-2024 SunHF Styret godkjenner innkalling og saksliste.   X 

17.12.2021 8221 Avvikling poliklinisk tilbud - Helse- 
og arbeid 

1. Styret vedtar utkast til strategisk del av «Rullert utviklingsplan 2022-2035» med 
de innspill som kommer i møtet 
2. Utviklingsplan 2022-2035 sendes ut på høring, og kommer til endelig vedtak i 
mars 2022 

  X 

17.12.2021 8321 Rullering Digitaliseringsplan 2022-
24 SunHF 

Styret vedtar avvikling av det polikliniske tilbudet til pasienter med muskel – og 
skjelettlidelser innen Helse og arbeid. 

  X 

17.12.2021 8421 Budsjett 2022 – Resultat, 
investeringer, balanse og likviditet 

Styret vedtar rullering av Digitaliseringsplan 2022-2024 Sunnaas sykehus HF   X 

17.12.2021 8521 Oppnevnelse nytt brukerutvalg for 
perioden 2022-2024 

1. Styret vedtar resultatbudsjett 2022 slik det fremkommer i saken; 
Driftsinntekter 649 millioner Resultat 7 millioner Bemanning tilsvarende 574 
årsverk 
2. Styret vedtar et investeringsbudsjett 2022 på 17,4 millioner, fordelt på 
bygg/ombygging, medisinsk teknisk utstyr (MTU), informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi (IKT), inventar og annet slik det fremkommer i saken. 
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne endringer av tall i budsjett 
2022 i tiden frem til endelig leveranse til Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF) den 
10.1.2022, forutsatt at endringen ikke endrer risikonivået eller strategisk 
innretning i budsjett 2022. 

  X 
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IGA, 11.02.22 


