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Årsplan for styret 2023 
Faste saker på møtene 
 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll 
 Virksomhetsrapport 
 Orientering ved administrerende direktør 
 Orientering ved styreleder 
 Orientering fra Brukerutvalget 

 
Fokusområde 2023 
Utviklingsplan 2040, og strategi 2021-2024 - gjennomføre planlagte tiltak på kort sikt og 
etablere plattform for videre utredninger for langsiktig bærekraft. 
 

Datoer 2023 Saker Merknad 

Torsdag 19. 
januar kl. 
12.00-14.00 

• Budsjett 2023 
• Tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser 

 

Mandag 27. 
februar 

• Årlig melding 2022 
• Tertialrapportering 

• risikovurdering 
• tilsyn og status avvik 

• Status strategi 2021-2024 

Tema-/orienteringssaker 
• Temasak: Omvisning automatisert 

laboratorium MSK 
• Delplan kvalitet 
• Presentasjon av rotårsaksanalyse om ledelse 

og organisering 
• Status beredskap IKT 
• Status utredninger UP 2040 
• Dialogmøte med brukerutvalget 
• Konsernrevisjon 2022: Kompetansestyring 
• Oppsummering fra ledelsens gjennomgang 
• Halvveis-vurdering av Strategi 2021-2024 
• Sluttundersøkelser og rekruttere/beholde 

 

Onsdag 12. 
april (ny dato 
vurderes) 

• Årsberetning og årsregnskap 2022 
• HMS-rapport 2022 
• Oppdrag og bestilling 2023 og 

foretaksprotokoll 

Tema-/orienteringssaker 
• Oppsummering fra ledelsens gjennomgang 
• Akuttbygg 
• Temasak: Forsknings Grand Prix 
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Datoer 2023 Saker Merknad 

• Status utredninger UP 2040 

Onsdag 10. 
mai 

• Økonomisk langtidsplan – ØLP 

Tema-/orienteringssaker 
• Temasak: Forsknings Grand Prix 
• Status utredninger UP 2040 

 

Tirsdag 13. 
juni 

• Styreseminar  

Onsdag 14. 
juni     

• Tertialrapportering 
• risikovurdering 
• tilsyn og status avvik 

Tema-/orienteringssaker 
• Status UiO Campus sør 
• Temasak: Omvisning på sykehusmuseet 
• Status utredninger UP 2040 

 

Onsdag 6. 
september 

• Tillegg til oppdrag og bestilling 2023 

Tema-/orienteringssaker 
• Møtedatoer neste år 
• Status utredninger UP 2040 

 

Onsdag 11. 
oktober 

• Tertialrapportering  
• risikovurdering 
• tilsyn og status avvik 
• Status økonomisk omstilling med 

tiltakskonkretisering 
• Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 

for 2024 
• Akuttbygg 

Tema-/orienteringssaker 
• Status utredninger UP 2040 
• Status for videreutvikling av 

operasjonsrobotmiljøene i SSHF 

 

Onsdag 8. 
november 

• Budsjettforutsetninger 2024 
• Dialogmøte med tillitsvalgte 

Tema-/orienteringssaker 
• Status utredninger UP 2040 

 

Tirsdag 12. 
desember 

• Styreseminar  
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Datoer 2023 Saker Merknad 

Onsdag 13. 
desember 

• Budsjett 2024 
• Årsplan 2024 
• Oppnevning av medlemmer til 

Brukerutvalget 

Tema-/orienteringssaker 
• Dialogmøte med Brukerutvalget 
• Oppsummering fra ledelsens gjennomgang 
• Status utredninger UP 2040 
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Oppfølging av saker behandlet i styret 
Tekst i kursiv er ny eller endret fra forrige møte. 
Felt markert med grått tas ut av listen til neste møte. 
Saker til oppfølging Status – merknad 
028-2020 Samlokalisering av nødetatene 

• De økonomiske konsekvensene ved en 
eventuell flytting skal synliggjøres. Beregning 
av kostnader forbundet med  

• 1) å bli værende i nåværende lokaler, men i 
oppgradert tilstand 

• 2) flytting til nye lokaler/samlokalisering skal 
fremgå av det endelige beslutningsgrunnlaget 

Vedtak 
1) Styret gir sin tilslutning til inngåelse av 

intensjonsavtale for samlokalisering av AMK 
og nødmeldesentralene for brann og politi i 
Agder, innenfor de rammer som er antydet i 
saken. 
 

2) Det forutsettes at avtalen inneholder særskilt 
klausul med tanke på oppsigelse i tilfelle det 
besluttes ny modell for organisering av 
AMK-funksjonen, regionalt eller nasjonalt. 

Forslag til endelig avtale skal godkjennes av styret. 
 

 
Kommer opp i desembermøtet.  

006-2022 Adm. direktørs orienteringer 
• God prosess for å lære etter uønskede hendelser. 

Styret ser fram til å få presentert læringspunkter. 

 
• Sak 51/2022 Temasak erfaringer etter 

uønskede hendelser (august). 
• Februarmøte 2023 rotårsaksanalyse. 

 
011-2022 Anskaffelse av operasjonsrobot til SSK 
• Det er ønskelig med redegjørelse for hvordan 

roboten blir benyttet når den kommer på plass. Det 
er også ønskelig med en synliggjøring av robotens 
betydning for produktiviteten. 

• Forventer at det blir et felles kompetansemiljø for 
robotbruk i SSHF. 

 

039-2022. Etablering Campus Sør – medisinutdanning på 
Agder 
• Det legges opp til en sak til høsten som beskriver 

status for pilotprosjektet. 
• Styret ber administrerende direktør om å komme 

tilbake med orientering om gjennomføringsstatus i 
2023. 

Kommer opp i desembermøtet. 

042-2022. Virksomhetsrapport april og mai 2022 
• Ønsker særlig rapportering på utvalgte områder som 

styret ønsker å følge opp. 
• Styret ber om at det velges ut ett eller to områder 

hvor det er særlig behov for økonomiske 
forbedringer og at styret får spesifikk rapportering på 
forbedringsarbeidet innen disse områdene i 
styremøtene framover. 

Kommer opp i desembermøtet.  

044-2022. Konsernrevisjon – oppfølging etter revisjon av 
uønskede hendelser 
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Saker til oppfølging Status – merknad 
• Styret ber om rapportering på hvordan 

driftssituasjon og kvalitet følges opp. 
045-2022. Resultater fra nasjonale kvalitetsregister og 
videre arbeid med disse 
• Ønsker tall på trombektomi i et senere møte. 

 

062-2022. Orientering ved administrerende direktør 
• Det ønskes rapportering på områder innen 

rekruttering der foretaket ikke har lykkes med sine 
rekrutteringstiltak. 

Februarmøtet 2023 

063-2022. Virksomhetsrapport for august 
m/tertialrapportering 
• Bekymring over utfordringer med de nye 

innsparingstiltakene tilknyttet kurs og 
kompetanseutvikling. Etterlyser tall på effekten av 
tiltakene.  

 

071-2022. Årsplan for styresaker 2022 – status 
• Ønske om en orientering om kriseberedskap i et 

senere møte. 

April 2023 

078-2022. Akuttbygg – valg av konsept 
• Styret ønsker en oppdatering om OU-prosessen. 
• Det ønskes presentasjon av prosessene i styret når 

det gjelder vedtakets pkt. 3 og 4.  
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