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Møteprotokoll 

Styremøte Sunnaas sykehus 20.05.2022 

 
 
Styre: Sunnaas sykehus HF 

Møtested: Teams 

Dato: 20.05.22  

Tidspunkt: 08:00-10:00 

 
Fra styret møtte: 
 

Christl Kvam Styreleder x Eieroppnevnt  
Eva Bjørstad  x Eieroppnevnt  
Sadia Ibrahim  x Eieroppnevnt  
Helge Stene-Johansen  x Eieroppnevnt  
Ole Tjomsland  x Eieroppnevnt  
Linn Næsland-Solberg  x Ansattrepresentant  
Tormod Eid Mediås  x Ansattrepresentant  
Viva Rykken Heimdal  x Ansattrepresentant 

 
Fravær: 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
Øyvind Gerhardsen Leder x 
Ingrid Rebecca Njerve Nestleder x 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
 
Einar Magnus Strand Administrerende direktør x 
Hilde Westlie Økonomidirektør x 
Kathi Sørvig Klinikksjef x 
Sveinung Tornås Innovasjonssjef x 
Anne Catrine Trægde 
Martinsen 

Forskningsdirektør x 

Frank Becker  x 
Kirsten Sæther Avdelingsdirektør 

samhandling og ledelse 
x 

Margrete Halvorsen Kommunikasjonsdirektør x 
Trude Gjeldvik Organisasjons og 

administrasjonsdirektør 
x 
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Steinar Østli Andreassen Eiendomssjef x 
Ingeborg Guttormsgaard 
Austrått 

Styresekretær x 

 
 
 
Beslutningssaker 
 
 

2822 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Kommentar 
 
Styrets enstemmige V E D T A K  
Styret godkjenner innkalling og saksliste.   
 
 

2922 Økonomisk langtidsplan 2023-2042 Resultat  Balanse - Likviditet 

 
Oppsummering 
Sunnaas sykehus HF har utarbeidet en økonomisk langtidsplan som strekker seg fra 2023- 
2042, heretter forkortet til ØLP 2023-2042.  
 
Den økonomiske langtidsplanen er basert på; 

 forutsetninger styret i Helse Sør-Øst RHF har gitt 10.03.22 i sak 030-2022 
Økonomisk langtidsplan 2023-2026 - planforutsetninger. 

 forutsetninger gitt av eget foretak, bl.a. gjennomføring av byggetrinn 3 
 

Kommentarer  
EMS la frem saken. HW presenterte ytterligere. Kommentarer handlet i all hovedsak om: 
 
Styret er godt fornøyd med den fremlagte langtidsplanen. Styret stilte spørsmål ved et større 
nedtrekk i klinikk enn i administrasjon og uendret ved forskning. Forskningen ved Sunnaas ligger 
allerede godt an jmf øvrige foretak i HSØ. Utviklingen i nedtrekk på personell bør følges tett også 
med tanke på omlegging til mer poliklinisk behandling. Styret følger også utviklingen i takster på 
mer bruk av digitale hjelpemidler nøye. Avsetningen på 10 mill.kr til teknologisatsing kommer i 
tillegg til det som ligger kostnadsført under andre områder. Det er ikke foretatt 
sårbarhetsanalyser rundt andre kostnadselementer som energi/renteutvikling etc. 
 
Styrets enstemmige V E D T A K  
 

1. Styret vedtar Økonomisk langtidsplan 2023-2042 for Sunnaas sykehus HF, hvor 
drifts- og investeringsbudsjettet er inkludert. 

2. Styret vurderer foretaket til å ha tilstrekkelig økonomisk bæreevne og 
tilfredsstillende likviditet. 
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3022 Konseptfaserapport byggetrinn 3 

 
Oppsummering 
Saken gjelder beslutningspunkt 3A i byggetrinn 3 ved Sunnaas sykehus HF - å videreføre 
prosjektet til konseptfase steg 2. 
  
Byggetrinn 3 ved Sunnaas sykehus HF er siste trinn i en langsiktig plan for utvikling av 
bygningsmassen ved helseforetaket. Byggetrinnet skal sikre et helsemessig godt og driftsmessig 
effektivt spesialistsykehus for rehabilitering til befolkningen i Helse Sør-Øst, samt nasjonale 
avtalefestede behandlingstilbud. 
 
Kommentarer  
 
EMS innledet saken. 
Styret er opptatt av kostnadsutviklingen i særlig bygg/anleggssektoren og hvordan dette kan 
påvirke HSØ sine mange byggeprosjekter. Det er gitt klare signaler om at prosjekter som enda 
ikke er igangsatte må forholde seg til de opprinnelige rammer satt for prosjektet. 
Styret er opptatt av å holde fremdriften i byggetrinn3 og unngå utsettelser. Styret ber derfor om 
at adm. i det videre arbeidet får godt frem hvordan alternativ 2 bygger på det samme 
grunntrekkene som alt.1 men med en særlig forbedring av logistikkutfordringer ved sykehuset 
struktur i dag. Disse gevinstene må beskrives godt i den videre prosessen. Det er viktig at alle 
alternativene blir tilstrekkelig utredet slik at man ikke trekker konklusjoner for tidlig.  

Styrets enstemmige V E D T A K  

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å legge konseptfaserapport steg 1 frem 
for Helse Sør-Øst RHF for beslutningspunkt 3A (B3A-beslutning), med anbefaling om å 
videreføre alternativ 2 i konseptfase steg 2.   

2. Styret ber om at forskjellene mellom de ulike alternativene ivaretas gjennom hele steg 
2-utredning mot endelig konseptfaserapport  

 

 

3122 Instruks for styret og administrerende direktør Sunnaas sykehus HF  

 
Oppsummering 
Instruks for styret og administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF 2022-2024 ble oppdatert 
i 2022 (ref. styresak i Helse Sør-Øst 034-2022).  Instruks for styret og instruks for 
administrerende direktør i Sunnaas sykehus HF er evaluert i tråd med denne. Innholdet 
gjenspeiler de områdene som er beskrevet i instruks for styret og instruks for 
administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. 
 

Styrets enstemmige V E D T A K  

1. Instruks for styret Sunnaas sykehus HF vedtas. Instruksen vurderes årlig og settes 
som sak på årsplanen for styresaker. 
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2. Instruks for administrerende direktør Sunnaas sykehus HF vedtas. Instruksen 
vurderes årlig og settes som sak på årsplanen for styresaker. 

 

3222 Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 

 
Oppsummering 
I foretaksmøtet i Helse Sør-Øst 16. februar 2022 ble vedtektene for Sunnaas sykehus HF 
endret for å bringe dem i samsvar med nye retningslinjer fra Nærings- og 
fiskeridepartementet 30. april 2021 om lederlønn i selskaper med statlig eierandel. 
Endringene skal bidra til å tydeliggjøre statens forventninger til fastsettelse av lønn og 
godtgjørelse til ledende ansatte. Det forutsettes at Sunnaas sykehus HF tilpasser gjeldende 
lokale retningslinjer i tråd med dette. 
 
 

Styrets enstemmige V E D T A K  

  
Styret slutter seg til retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte i 
Sunnaas sykehus HF. Retningslinjene oversendes Helse Sør-Øst for godkjenning i foretaksmøte i 
juni.  
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Orienteringssaker 
 
 
 

3322 Protokoller styremøter HSØ RHF 

 
Oppsummering 
Administrerende direktør holder styret orientert om saker til behandling i styret i Helse sør-Øst 
RHF, med særskilt vekt på saker som er forankret mot Oppdrag- og bestillerdokumentet (OBD) 
og saker av særlig betydning for Sunnaas sykehus HF. 
 
Styrets enstemmige V E D T A K  
 
Styret tar godkjent protokoller fra 10.03.22, 30.03.22 og 13.04.22 og foreløpig protokoll fra 
27.04.2022 til orientering. 
 
 
 

3422 Protokoll styremøte 25.03.2022 

 
Styrets enstemmige V E D T A K  
Protokoll fra styremøte 22.02.2022 er elektronisk signert og godkjent. 
 
 
 
 

3522 Årsplan styresaker 2022 

 
Oppsummering 
Administrerende direktør legger frem tentativ årsplan for de saker styret skal behandle og bør 
være orientert om.  
 
Kommentarer 
Samarbeidet med Sunnaasstiftelsen skal inn som sak 
 
Styrets enstemmige V E D T A K   
Styret tar Årsplan styresaker 2022 til orientering. 
 
 

3622 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

 
Oppsummering 
Administrerende direktør presenterer sider ved sykehusets drift som styret bør være orientert 
om.  
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Covid og ekstraordinære midler:  
- klinikk er i full drift med noe opprettholdt på smittevernslege for etterarbeid 
- slutt på å få midler mtp covid 
- Forskningsprosjekt om locked-in syndrom 

 
Styrets enstemmige V E D T A K  
Styret tar driftsorienteringene fra administrerende direktør til orientering; 

 
 

 
Orienteringer 
Styreleder 

- styreledersamling 
Brukerutvalget (BU) 

- Leder trakk seg pga sykdom 
- Øyvind G ny leder 
- Ingrid R N ny nestleder 
- Nytt medlem inn i BU  mangler nå kun ett 

 
 
Sunnaas sykehus HF, Nesodden 20.05.2022 
 
Elektronisk signatur 
Christl Kvam 
Eva Bjørstad  
Sadia Ibrahim  
Helge Stene-Johansen 
Ole Tjomsland 
Linn Næsland-Solberg 
Tormod Eid Mediås  
Viva Rykken Heimdal 
 
Ingeborg Guttormsgaard Austrått (styresekretær) 
 


