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2018    
Styremøte Beslutningssaker Orienteringssaker Tema 
14. mai 
 

- Protokoll fra styremøte 
09.04.18 

- Utviklingsplan SØ 
- Månedsrapport mars 
- Samlokalisering psykisk 

helsevern i indre 
Østfold (22-18) 

 

- Økonomisk langtidsplan 
- Prosjekt Forbedringsarbeid i 

regi av innsatsteam fra HSØ - 
klinikk for psykisk helsevern 

- Status på gjennomføring av 
tiltak – likeverdig og 
forutsigbar helsehjelp (27-
17) 

- ForBedring, resultater 2018 
- GDPR og organisering av 

informasjonssikkerhets-
arbeidet 

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

- adm. samarb. utv.  
 

- Pasientsikkerhet i 
SØ:  

- Innovasjon i SØ 
2018 

- Omlegging av 
legespesialist-
utdanningen 
 
 
 

18. juni 
 

- Protokoll fra styremøte 
14.5.18 

- Protokoll fra 
foretaksmøte 

- 1. tertialrapport inkl. 
status Oppdrag og 
bestilling 

- Månedsrapport mai 
- Utvidelse av 

akuttmottaket (21-18) 
- Styrets møteplan 2019 
- Økonomisk 

langtidsplan  
- Budsjett 2019 

- Årlig gjennomgang av 
styringssystemene og 
virksomhetsstyringen i SØ 

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

- adm. samarb. utv.  
-  

- Pasientsikkerhet i 
SØ 
Legemidler og 
standardisering. 
Nasjonale avtaler 
 
 

17. – 18. sept. 
 
Inkl. 
styreseminar og -
evaluering 
 

- Protokoll fra styremøte 
18.06.18 

- 2. tertialrapport inkl. 
status Oppdrag og 
bestilling 

- LGG med 
risikovurdering  

- Fredrikstadklinikken - 
leieavtale 

-  

- Referat fra brukerutvalget  
- Styreprotokoll HSØ  
- Årsplan for styret og status 

for oppfølging av vedtak  
- Driftsorienteringer fra AD 

- adm. samarb. utv.  
 

- Pasientsikkerhet i 
SØ 

- Status – 
utviklingsplan SØ 

- Pasient- og 
brukerombudet 

29. oktober 
 

- Protokoll fra styremøte 
17.09.18 

- Budsjett 2019 SØ 
- Referat fra brukerutvalget  

- Møte mellom styret 
og brukerutvalget 
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- Månedsrapport 

september 
- Årlig gjennomgang 

instrukser for styret og 
AD 

-  

- Styreprotokoll HSØ  
- Årsplan for styret og status 

for oppfølging av vedtak  
- Driftsorienteringer fra AD 

- adm. samarb. utv.  
 

- Pasientsikkerhet i 
SØ: 
korridorpasienter 
(26.2.18) 

17. desember 
 

- Protokoll fra styremøte 
29.10.18 

- Årlig erklæring om 
ledernes ansettelses-
vilkår 

- Månedsrapport 
november 

- Mål og budsjett 2019 
SØ 
 

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

- adm. samarb. utv.  
 

- Pasientsikkerhet i 
SØ 
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Status og oppfølging av styrevedtak fra 2017 og 2018 
 
Saksnr Sakstittel Vedtak Status/oppfølging 
56-17 Økonomisk langtidsplan 

2018-2021 
Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret vedtar fremlagte forslag til endring i 

Økonomisk langtidsplan for perioden 2018-2021. 
2. Oppdatert Økonomisk langtidsplan 2018-2021 legges 

til grunn for arbeidet med budsjett 2018. 
3. Styret ber administrerende direktør oversende 

Økonomisk langtidsplan til Helse Sør-Øst. 
 

Økonomisk langtidsplan er lagt til grunn for 
budsjett 2018, og oversendt Helse Sør-Øst. 

68-18 Budsjett 2018 Sykehuset 
Østfold 

Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret vedtar følgende mål for 2018: 

a. Ventetiden er redusert og pasienten 
opplever ikke fristbrudd. 

b. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 
%. 

c. Pasienten får timeavtale sammen med 
bekreftelse på henvisningen.  

d. Alle medarbeidere skal involveres i 
oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 
med etablering av forbedringstiltak for 

Følges opp kontinuerlig, og styret får 
status/rapport i hvert møte. 
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egen enhet.  

e. Det er skapt økonomisk handlingsrom 
som sikrer nødvendige investeringer. 

2. Styret vedtar budsjett for 2018 for Sykehuset 
Østfold med styringsmål om et økonomisk 
resultat på -210 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 faglig kvalitet, 
pasientsikkerhet og HMS blir ivaretatt. 

 
69-17 Utviklingsplan Sykehuset 

Østfold 2018-2035 - 
høringsutkast 

Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret tar forslag til utviklingsplan for Sykehuset 

Østfold 2018-2035 til orientering. 
2. Styret ber om at planen sendes på høring til 

kommuner, brukere, tillitsvalgte og andre 
interessenter med høringsfrist 26. mars 2018 og 
endelig styrebehandling 14. mai 2018. 

 

Planen er sendt på høring og kommer til 
behandling i styremøte 14. mai 2018. 

73-17 Årlig erklæring om 
ledernes ansettelsesvilkår 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 
inkl. redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2017 som 
innarbeides i note til årsregnskapet for 2017 som egen 
sak. 
 

Erklæringen er innarbeidet i årsregnskapet 
2017 som behandles av styret 9. april 2018. 

74-17 Gjennomgang og 
sikringsrisikoanalyse, 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar vurderingene i sikringsrisikoanalysen til 

Vedtaket er iverksatt. 
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sikring og sikkerhet i SØ etterretning og ber administrerende direktør iverksette 

nødvendige risikoreduserende sikringstiltak. 
 

04-18 Oppdrag og bestilling 
2018 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar Oppdrag og bestilling 2018 for Sykehuset 
Østfold HF til etterretning, og ber om at status inngår i 
tertialrapportene til styret. 
 

Tertialrapportene til styret utvides fra 2018 slik 
at status vedrørende oppdrag og bestilling 
inngår. 

05-18 Årlig melding 2017 
Sykehuset Østfold HF 

Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret gir sin tilslutning til årlig melding 2017 for 

Sykehuset Østfold HF. 
2. Styreleder og administrerende direktør gis 

fullmakt til å utforme endelig dokument basert 
       på styrets innspill i møtet. 
3. Årlig melding 2017 sendes Helse Sør-Øst RHF for 

videre behandling. 
 

Årlig melding ble oppdatert med styrets 
innspill og oversendt Helse Sør-Øst innen 
fristen. 
Link til endelig versjon sendes styrets 
medlemmer. 

06-18 Avhending av Ths. W. 
Schwartzgate 22 A-D 

Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret godkjenner at Ths. W. Schwartzgate 22 A-D 

avhendes. 
2. Eiendommen selges til markedspris eller som et 

direktesalg til Østfold fylkeskommune eller 
Fredrikstad kommune. Direktesalg forutsetter salg til 
markedsverdi. 

3. Salgssummen skal benyttes til investeringer i 
Sykehuset Østfold eller til nedbetaling av lån. 

 

Styresak er ferdig utarbeidet til styret i Helse 
Sør-Øst og den søkes behandlet i styremøte 
25. april 2018. 
 
Styresaken innstiller på at Ths. W. 
Schwartzgate skal avhendes. 

08-18 Utkast årsberetning 2017 Styrets enstemmige vedtak: Innspill fra styret / styreleder er innarbeidet og 
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for Sykehuset Østfold Styret ber om at innspill gitt i styremøtet innarbeides i 

dokumentet. Årsberetningen legges frem for endelig 
behandling og signering i styremøte 9. april 2018. 
 

endelig dokument legges frem for styret 9. 
april 2018. 

10-18 Mottak vestbypasienter – 
detaljert plan 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar plan for overføring og mottak av 
vestbypasienter til Sykehuset Østfold til orientering. Sett 
i lys av det høye korridorbelegget og den krevende 
situasjonen på bl.a. akuttmottaket, ber styret om å bli 
forelagt en tiltaksplan knyttet opp mot en oppdatert 
risikoanalyse.  På bakgrunn av tiltaksplanen bes 
administrerende direktør fremlegge en sak på et 
ekstraordinært styremøte for å vurdere om restrisiko 
tilsier at det er forsvarlig å overføre vestbypasientene 2. 
mai 2018 som planlagt. 

 

Som oppfølging av vedtaket avholdes 
ekstraordinært styremøte 19. mars 2018. 

15-18 Risikovurdering knyttet til 
mottak av pasienter fra 
Vestby kommune 

Styrets enstemmige vedtak: 
Under forutsetning av at de tiltakene som er fremlagt 
gjennomføres som planlagt og at det utarbeides planer 
for ytterligere tiltak som kan iverksettes hvis nødvendig, 
anser styret at det er forsvarlig å overføre pasienter fra 
Vestby den 2. mai 2018. Styret understreker viktigheten 
av at utforming og gjennomføring av tiltakene gjøres i 
tett samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte, også på 
avdelingsnivå. Styret ber om en konkretisering av 
tiltakene og status for iverksettelse av tiltak på neste 
styremøte 9. april 2018. Styret vil på denne bakgrunn 

Saken ble sendt HSØ 20.03.18. Vedtaket følges 
opp og det legges frem ny sak for styret 
09.04.18. 
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den 9. april forsikre seg om at prosessen er forsvarlig, 
slik at pasientene kan overføres fra Vestby 2. mai 2018. 

Saken oversendes Helse Sør-Øst RHF. 
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