
 
 
 
Vedlegg sak 0522 
 

Oppfølging av styrets beslutningssaker i perioden f.o.m. 21.09.2021 t.o.m. 16.12.2021 
 

Dato Saks
nr 

Sakstittel Vedtak Ikke på-
begynt 

Under 
arbeid 

Utført 

21.09.22 4922 Godkjenning av innkalling og 
saksliste 

Styret godkjenner innkalling og saksliste.   X 

21.09.22 5022 Innspill til revisjonsplan 2023 for 
konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst 
RHF 

Styret ved Sunnaas sykehus HF anbefaler følgende konsernrevisjoner 2023 i Helse 
Sør-Øst RHF: 
Forslag 1: 
Informasjonssikkerhet og personvern 
Bekrefte etterlevelse av lovverk og styrende dokumentasjon innenfor 
informasjonssikkerhet og 
personvern som omfatter opplæring av ledere og ansatte 
Forslag 2: 
Risiko for driftsforstyrrelser med virkning på pasient- og ansatte sikkerheten 
Gjennomfører helseforetakene aktsomhetsvurderinger, identifiserer og håndterer 
risiko for 
skader på bygg eiendom og infrastruktur, og forstyrelser til sykehusdrift knyttet til 
klimaendringer og ekstremvær? 

  X 

21.09.22 6022 Lønn Administrerende direktør Lønn for administrerende direktør reguleres med: 3,5% 
Ny lønn med virkning fra 01.01.2022. 

  X 

24.11.22 6121 Godkjenning av innkalling og 
saksliste 

Styret godkjenner innkalling og saksliste.   X 

24.11.22 6221 Budsjett 2023 – Aktiviteter, 
inntekter og resultatkrav 

1. Styret vedtar et resultatkrav for budsjett 2023 på 6 millioner. 
2. Styret tar følgende i budsjett 2023 til orientering; 
a. Det er budsjettert med en pasientaktivitet tilsvarende 3 100 utskrivelser 
heldøgn og 9 995 polikliniske konsultasjoner. 
b. Budsjettert pasientaktivitet gir 6035 ISF-poeng heldøgn og 500 ISF-poeng 
polikliniske konsultasjoner, totalt 6535 ISF-poeng. 

  X 
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c. Budsjetterte totale inntekter er 671,8 millioner. 
3. Det må forventes at det blir noe endringer i oppgitte tall frem til styremøte den 
16.12.22 
som vedtar et komplett budsjett 2023. Resultatkrav på 6 millioner står fast. 

16.12.2022 7321 Godkjenning av innkalling og 
saksliste 

Styret godkjenner innkalling og saksliste.   X 

16.12.2022 7421 Budsjett 2023 – Resultat – 
Investeringer – Balanse - Likviditet 

1. Styret vedtar resultatbudsjett 2023 slik det fremkommer i saken; 
Driftsinntekter 672 millioner 
Resultatkrav 6 millioner 
Bemanning tilsvarende 564 årsverk 
2. Styret vedtar et investeringsbudsjett 2023 på 11 millioner fordelt på; 
bygg/ombygging, 
medisinsk teknisk utstyr, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, inventar og 
annet 
slik det fremkommer i saken. I tillegg kommer pålagt egenkapitalinnskudd til 
pensjonskasser på 2,5 millioner.  
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne endringer av tall i budsjett 
2023 i 
tiden frem til endelig leveranse til Helse Sør-Øst RHF den 9.1.2023, forutsatt at 
endringen ikke endrer risikonivået eller strategisk innretning i budsjett 2023. 

  X 

16.12.2022 7521 Valg av ansattvalgte 
styremedlemmer 2023 - 
Oppnevning av valgstyre 
Sunnaas sykehus HF 

1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer tas til orientering. 
2. Med virkning fra 16.12.22 oppnevnes følgende medlemmer som valgstyre 
Sunnaas sykehus 
HF: 
1 Marianne Jørstad, spesialrådgiver administrasjon og organisasjon, leder 
2 Marianne Eide (Norsk Sykepleierforbund), nestleder 
3 Ingeborg Guttormsgaard Austrått, sekretær 
3. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen 
helseforetaksgruppen. 

  X 

IGA, 17.02.23 


