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2017    
Styremøte Beslutningssaker Orienteringssaker Tema 
27. mars 
(inkl. 
styreseminar) 
 
 
 
 

- Protokoll fra styremøte 
27.02.17 

- Månedsrapport februar 
- Årsberetning og regnskap 

2016 – revisors 
beretning 

- Budsjett 2018 (inkl. 
Vestby) 

- Revisjonsrapport – 
Likeverdig og forutsigbar 
helsehjelp 

- Virksomhetsoverdragelse, 
Sykehusinnkjøp 
 

- Fullmaktstrukturen (ved 
oppnevnelse av nytt styre) 

- Årlig gjennomgang av 
styringssystemene / 
virksomhetsstyringen i SØ 
og effekten av forbedrings-
arbeidet (58-15) 

- Revidert HMS-strategi SØ 
og halvårsrapport HMS  

- Referat fra brukerutvalget  
- Styreprotokoll HSØ  
- Årsplan for styret  
- Driftsorienteringer fra AD 

- adm. samarb. utv.  
- IKT- fornyingsstyret 

- LGG for SØs 
miljøstyringssystem  

- Årsmelding 2016 Pasient- og 
brukerombudet  

- Evaluering FlyEx 2016  
- IKT- fornyingsstyret 27.10.16 

 

Pasientsikkerhet i SØ: 
- Prehospitale 

tjenester i Østfold 
 

15. mai 
 

- Protokoll fra styremøte 
27.03.17 

- 1. tertialrapport 
- Økonomisk langtidsplan  

 

- Konsernrevisjon av 
leverandørenes tilgang til 
helse- og 
personopplysninger i 
medisinsk teknisk utstyr (45-
16) 

- Referat fra brukerutvalget  
- Styreprotokoll HSØ 
- Årsplan for styret  
- Driftsorienteringer fra AD 

- adm. samarb. utv.  
- HMS 
- IKT- fornyingsstyret 

-  

- Pasientsikkerhet i 
SØ 

19. juni 
 

- Protokoll fra styremøte 
25.5.17 

- Protokoll fra foretaksmøte 
- Månedsrapport mai 
- LGG-2 2017 med 

risikovurdering  
- Styrets møteplan 2018 

- Pakkeforløp kreft, status og 
resultater  

- Referat fra brukerutvalget  
- Styreprotokoll HSØ 
- Årsplan for styret  
- Driftsorienteringer fra AD 

- adm. samarb. utv.  
- HMS 
- IKT- fornyingsstyret 

-  

- Pasientsikkerhet i 
SØ 
 
 

18. – 19. sept. 
 
Inkl. 

- Protokoll fra styremøte 
19.06.17 

- 2. tertialrapport 

- Halvårsrapport, Oppdrag og 
bestilling 2017 

- Referat fra brukerutvalget  

- Pasientsikkerhet i 
SØ 

- Status – strategi 



  

Sykehuset Østfold   

Styremøte 27. februar 2017 Side 3 av 7 

Styresak nr.: 13-17  

 
styreseminar 
og -evaluering 
 

-  - Styreprotokoll HSØ  
- Årsplan for styret og status 

for oppfølging av vedtak  
- Driftsorienteringer fra AD 

- adm. samarb. utv.  
- HMS 
- IKT- fornyingsstyret 

-  

SØ 2016-2020 
- Pasient- og 

brukerombudet 

30. oktober 
 

- Protokoll fra styremøte 
18.09.17 

- Månedsrapport 
september 

- LGG-3 2017 med 
risikovurdering  

- Årlig gjennomgang 
instrukser for styret og AD 

-  

- Budsjett 2018 SØ 
- Referat fra brukerutvalget  
- Styreprotokoll HSØ  
- Årsplan for styret  
- Driftsorienteringer fra AD 

- adm. samarb. utv.  
- HMS 
- IKT- fornyingsstyret 

-  

- Møte mellom styret 
og brukerutvalget 

- Pasientsikkerhet i 
SØ 

18. desember 
 

- Protokoll fra styremøte 
30.10.17 

- Årlig erklæring om 
ledernes 
ansettelsesvilkår 

- Månedsrapport november 
- Mål og budsjett 2018 SØ 

- Referat fra brukerutvalget  
- Styreprotokoll HSØ  
- Årsplan for styret  
- Driftsorienteringer fra AD 

- adm. samarb. utv.  
- HMS 
- IKT- fornyingsstyret 

-  

- Pasientsikkerhet i 
SØ 
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Status og oppfølging av styrevedtak  
 
 
Saksnr Sakstittel Vedtak Status/oppfølging 
88-15 Status - handlingsplan for 

pasientadministrativt 
arbeid  

1. Styret tar statusrapport per april 2015 
vedrørende mål for det pasientadministrative 
arbeidet til orientering. 

2. Styret ber om ny statusrapport per juni 2016. 
 

Status ble lagt frem for styret 19. september 
2016. 

26-16 Økonomisk langtidsplan 
2017-2020 (2036) 

1. Styret vedtar fremlagte forslag til økonomisk 
langtidsplan for perioden 2017-2020. 

2. Styret legger til grunn at det ved hver rullering av 
økonomisk langtidsplan legges vekt på mulighet 
for å skaffe handlingsrom for nye investeringer 
og nye helsefaglige prioriteringer. 

3. Økonomisk langtidsplan 2017-2020 legges til 
grunn for arbeidet med budsjett 2017. 

4. Styret ber om at det fremlegges oppdatert 
økonomisk langtidsplan dersom endret 
opptaksområde for Sykehuset Østfold besluttes 
i styret i Helse Sør-Øst i juni 2016. 

 

Revidert ØLP er planlagt til styrets behandling 
31. oktober 2016.  
Rapport vedrørende overtakelse av 
spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby 
kommune ble oversendt styret for SØ 19. 
september 2016. 
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44-16 Finansiering av 

administrasjonsbygg – 
Kalnes 

1. Styret opprettholder prinsippet om at stabs- og 
støttefunksjoner lokaliseres i 
gangavstand/nærhet til den største 
virksomheten i Sykehuset Østfold (Kalnes). 

2. Styret anbefaler at alternativ 1 legges til grunn 
for det videre arbeidet med å realisere nytt 
administrasjonsbygg. 

3. Styret ber administrerende direktør å se om det 
er mulig med ytterligere arealeffektivisering i det 
videre arbeidet. Styret forutsetter at den 
etablerte veilederen for tidligfaseplanlegging er 
og vil bli lagt til grunn. 

4. Styret legger til grunn at vilkår for 
egenfinansiering ved frigjorte midler fra salg av 
eiendom og ytterligere låneopptak er at 
Sykehuset Østfolds økonomiske utvikling er i tråd 
med de resultatkravene som er satt i økonomisk 
langtidsplan.  

5. Styret ber administrerende direktør arbeide 
videre med midlertidige løsninger. 

 

Styret behandlet saken i ekstraordinært møte 
22. august 2016. Vedtaket er oversendt Helse 
Sør-Øst for videre behandling.  

45-16  Konsernrevisjon av 
leverandørenes tilgang til 
helse- og 
personopplysninger i 
medisinsk teknisk utstyr 

1. Styret tar konsernrevisjonens rapport 8/2016 til 
etterretning. 

2. Styret ber administrerende direktør følge opp 
tiltakene i handlingsplanen og gi styret en 
orientering om status i løpet av våren 2017. 
 

Er satt opp som sak til styret 15. mai 2017. 

51-16 Status - handlingsplan for 1. Styret tar statusrapport per juli 2016 vedrørende Oppfølgingen av det pasientadministrative 
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pasientadministrativt 
arbeid 

mål for det pasientadministrative arbeidet til 
orientering. 

2. Styret ber administrerende direktør følge opp det 
pasientadministrative arbeidet etter at 
statusmålinger knyttet til handlingsplanen er 
avsluttet. 
 

arbeidet ivaretas i samme struktur som 
tidligere, med rapporter til ledere og direkte 
oppfølging av avdelinger med avvikende 
resultater. Det er iverksatt særskilte tiltak ved 
fare fristbrudd og for pasienter uten nye 
kontakt. 
 Sykehusledelsen blir holdt orientert om 
status. 

63-16 Status – etablering av 
enhet for pasientservice 
og booking 

Styret tar status om etableringen av enhet for 
pasientservice og booking til orientering. 
 
Protokolltilførsel fra styremedlem Tone Lie Nilsen: 
Det har vært manglende reell involvering og forankring 
blant ansatte og tillitsvalgte. Forventer at vakante 
stillinger lyses ut og at ansettelser skjer omgående. Dato 
for evaluering(er) settes. Ber om at styret følger opp 
saken på styremøte den 27. februar 2017.  

Styret fikk en redegjørelse om prosessen rundt 
etablering av enhet for pasientservice og 
booking i styremøte 12. desember 2017, 
herunder om involvering av medarbeidere og 
tillitsvalgte. 

71-16 Mål og budsjett 2017 1. Styret vedtar følgende mål for 2017: 
a. Ventetiden er redusert og pasienten opplever 

ikke fristbrudd. 
b. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 
c. Pasienten får timeavtale sammen med 

bekreftelse på mottatt henvisning.  
d. Alle medarbeidere skal involveres i 

oppfølging av 
medarbeiderundersøkelsen/medarbeidersam
tale med etablering av forbedringstiltak for 
egen enhet. 

Prehospitale tjenester og akuttberedskap er 
satt som tema i styremøte 27. mars 2017. 
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e. Det er skapt økonomisk handlingsrom som 

sikrer nødvendige investeringer. 
2. Styret vedtar budsjett for 2017 for Sykehuset Østfold 

med styringsmål om et økonomisk resultat på -264 
mill. kroner. 

3. Styret legger til grunn at budsjettet er i tråd med 
nasjonale føringer og at overordnede prioriteringer 
fra Helse Sør-Øst RHF er ivaretatt. 

4. Styret legger til grunn at de tiltak som skal 
gjennomføres for å etablere et budsjett i balanse, 
utformes og gjennomføres på en slik måte at kravet 
om forsvarlige spesialisthelsetjenester av god 
kvalitet til innbyggerne blir ivaretatt.  

5. Det må gjennom året løpende vurderes ytterligere 
tiltak for å redusere kostnader dersom de 
forutsetninger som er lagt ikke innfris.  

6. Styret ber om å få seg forelagt en sak om omfang, 
innretning og geografisk dekning for sykehusets 
samlede prehospitale tjenester og akuttberedskap i 
løpet av våren 2017.  

72-16 Konseptutvikling - 
Fredrikstadklinikken 

1. Styret godkjenner samordning og samlokaliseringen 
av de distriktsbaserte psykiatriske tjenestene i 
Fredrikstad. 

2. Samlokaliseringen skal være basert på leieavtale, 
som gir best økonomisk bærekraft. 

3. Styret ber administrerende direktør oversende saken 
til Helse Sør-Øst RHF for endelig beslutning. 

Saken er oversendt Helse Sør-Øst RHF for 
videre behandling. 
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