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2018 

Styremøte Beslutningssaker Orienteringssaker Tema 
17. sept. 
(Refsnes 
gods) 
 
Kl. 09-14: 
Ordinært møte 
 
Kl. 14.15-
17.45 
Styre-seminar 
og evaluering 
 
 
 

- Protokoll fra styremøte 18.06.18 
- Månedsrapport per juli 2018 
- Tilleggsdokument til oppdrag og 

bestilling 2018, aug. 2018 
- Kontorarbeidsplasser for 

administrasjonen i SØ – mandat 
for gjennomføring av 
konseptfase 

- Status og økonomisk 
bærekraftsanalyse– 
Fredrikstadklinikken 

- Status – mottak av 
pasienter fra Vestby 
kommune 

- Avslutning av tilsyns-
sak ved hjerteavd. – 
brev fra Fylkes-
mannen 05.07.18 

- Referat fra 
brukerutvalget  

- Styreprotokoll HSØ 
6.8, 24.8 og 13.9.18 

- Årsplan for styret og 
status for oppfølging 
av vedtak  

- Driftsorientering fra 
AD 

- Samhandl.utv.6.9 

- Pasient- og 
brukerombudet 

 
Etter ordinært møte kl. 14.15: 
Styreseminar 
- Psykisk helsevern i 

Østfold sett opp mot 
øvrige HF i HSØ - 
kapasitet, struktur,   

      kompetanse,  
      prioritering og     
      finansiering 
- Kapasitetsprogram – 

fokus døgnbehandling 
somatikk (kort 
orientering) 

29. oktober 
(Edw. Ruud) 
 
kl. 09-18 
 
Inkl. budsjett- 
seminar 
 
 

- Protokoll fra styremøte 17.09.18 
- 2. tertialrapport inkl. LGG II 2018 

og status oppdrag og bestilling 
- Månedsrapport september 
- Samlokalisering psykisk 
      helsevern i indre Østfold 
- Avhending av Edwin Ruudsvei 
      4 i Eidsberg kommune og  
      Prestenggata 4 i Askim 
      Kommune 
- Status og økonomisk 

bærekraftsanalyse– 
Fredrikstadklinikken 

- Årlig gjennomgang instrukser for 
styret og AD 

- Innspill til konsernrevisjonens 
revisjonsplan 2019 HSØ, frist 
1.11 

- Virksomhetsstrategi 
SØ 2018-22 

- Kapasitetsprogram 
for SØ 

- Status utvidelse 
akuttmottaket 

- Referat fra 
brukerutvalget  

- Styreprotokoll HSØ 
18.10.18 

- Årsplan for styret 
Driftsorienteringer fra 
AD 
 

- Pasientsikkerhet i 
SØ: Melderutiner for 
uønskede hendelser 

- Møte mellom styret og 
brukerutvalget 

- Informasjonssikkerhet  
 
Budsjettseminar: 
- Foreløpig budsjett 

2019 
- Bemanning, 

produktivitet og 
prioritering i SØ 
sammenlignet med 
andre HF 

17. desember 
kl. 09-16 
(Kalnes) 
 

- Protokoll fra styremøte 29.10.18 
- Årlig erklæring om ledernes 

ansettelses-vilkår 
- Månedsrapport november 
- Utvidelse av akuttmottaket 
- Kontorarbeidsplasser for 

administrasjonen i SØ 
- Mål og budsjett 2019 SØ 

 

- Årlig gjennomgang 
av styrings-
systemene og 
virksomhetsstyringen 
i SØ 

- Referat fra 
brukerutvalget  

- Styreprotokoll HSØ 
14-15.11.18 

- Årsplan for styret  
- Driftsorienteringer fra 

AD 
- Samhandl.utv.22.11.  

- Pasientsikkerhet i SØ:  
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2019 

Styremøte Beslutningssaker Orienteringssaker Tema 
Medio februar, 
dato uavklart 

Felles samling RHF-styret og HF-styrene (jfr. sak 042/18 RHF-styret) 

25.02 kl. 09-18 
(inkl. styre-
seminar) 
 
Sted avklares 

- Protokoll fra styremøte 17.12.18 
- LGG III 2018 og status oppdrag 

og bestilling 
- Oppdrag og bestilling 2019 
- Årlig melding 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Foreløpig resultat 
2018 – utkast til 
styrets beretning 

- Referat fra 
brukerutvalget  

- Styreprotokoll HSØ 
31.01.19 

- Årsplan for styret og 
status for oppfølging 

- Årsmelding 2018 
Pasient- og 
brukerombudet 

- Driftsorienteringer fra 
AD 

- Pasientsikkerhet i 
SØ: 

 

08.04 kl. 09-16 
 
Sted avklares 

- Protokoll fra styremøte 25.02.19 
- Månedsrapport februar 
- Årsberetning og regnskap 2018 

– revisors beretning 
 
 

 
 

 
- Referat fra 

brukerutvalget  
- Styreprotokoll HSØ 

14.03.19 
- Årsplan for styret  
- Driftsorienteringer fra 

AD 

- Pasientsikkerhet i 
SØ: 

 

20.05 kl. 09-16 
 
Sted avklares 

- Protokoll fra styremøte 08.04.19 
- 1. tertialrapport inkl. LGG I 2019 

og status oppdrag og bestilling 
- Månedsrapport april 

 
 
 

 
 

 
 
- Referat fra 

brukerutvalget  
- Styreprotokoll HSØ 

24-25.04.19 
- Årsplan for styret  
- Driftsorienteringer fra 

AD 

- Pasientsikkerhet i 
SØ: 

 

17.06 kl. 09-16 
 
Sted avklares 

- Protokoll fra styremøte 20.05.19 
- Månedsrapport mai 

 
 
 
 

 

 
 
- Referat fra 

brukerutvalget  
- Årsplan for styret  
- Driftsorienteringer fra 

AD 

- Pasientsikkerhet i 
SØ: 

 

16.09 kl. 09-18 
(inkl. styre-
seminar) 

- Protokoll fra styremøte 17.06.19 
- Månedsrapport august 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
- Referat fra 

brukerutvalget  
- Styreprotokoll HSØ 

20.06. og 22.08.19 
- Årsplan for styret  
- Driftsorienteringer fra 

AD 

- Pasientsikkerhet i 
SØ: 
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21.10 kl. 09-18 
 
Inkl. 
budsjettseminar 
 
Sted avklares 

- Protokoll fra styremøte 16.09.19 
- 2. tertialrapport inkl. LGG II 

2019 og status oppdrag og 
bestilling 

- Månedsrapport september 
 
 
 

 

 
- Referat fra 

brukerutvalget  
 
- Styreprotokoll HSØ 

19.09. og 17.10.19 
- Årsplan for styret  
- Driftsorienteringer fra 

AD 

- Pasientsikkerhet i 
SØ: 

 

18.11 kl. 09-16 
 
Sted avklares 

- Protokoll fra styremøte 21.10.19 
- Månedsrapport oktober 

 
 

 
 

- Foreløpig budsjett 
2020 

- Referat fra 
brukerutvalget 

- Årsplan for styret  
- Driftsorienteringer fra 

AD 

- Pasientsikkerhet i 
SØ: 

 

16.12 kl. 09-16 
 
Sted avklares 

- Protokoll fra styremøte 18.11.19 
- Månedsrapport november 
- Mål og budsjett 2020 SØ 

 
 
 

 
 

 
- Referat fra 

brukerutvalget  
- Styreprotokoll HSØ 

20-21.11.19 
- Årsplan for styret  
- Driftsorienteringer fra 

AD 

- Pasientsikkerhet i 
SØ: 
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Status og oppfølging av styrevedtak 2018 
Saksnr Sakstittel Vedtak Status/oppfølging 
37-18 Status mottak av 

pasienter fra Vestby 
kommune 

Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret tar muntlig redegjørelse om status på mottak 

av pasienter fra Vestby kommune til orientering. 
2. Styret ber om en skriftlig status på handlingsplanen 

for mottak av vestbypasienter i styremøte  
18. juni 2018. 
 

Styret tok skriftlig redegjørelse om status for 
mottak av pasienter fra Vestby kommune til 
orientering i sak 54-18 i møtet 18.06.18. 

48-18 1. tertialrapport 2018 med 
ledelsens gjennomgåelse    

Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret tar rapport for første tertial til orientering. 
2. Styret understreker viktigheten av at 

prioriteringsregelen overholdes. 
3. Styret understreker at arbeidet som nå starter opp 

med pasientlogistikk, bemanning og ressursfordeling 
gis høy prioritet. 

 

Adm. direktør følger opp punkt 2 og 3 i styrets 
vedtak fortløpende  utover høsten 2018. 

49-18 Økonomisk langtidsplan 
2019-2022(38) 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret vedtok i sak 33-18 økonomisk langtidsplan som 
innspill til Helse Sør-Øst. Styret legger til grunn at 
premissene i økonomisk langtidsplan som fremkommer 
av saken benyttes i arbeidet med budsjett for 2019. 
 

Adm. direktør følger styrets vedtak i 
budsjetarbeidet høsten 2018. 



  

Sykehuset Østfold   

Styremøte 17. september 2018 Side 2 av 6 

Styresak nr.: 68-18  

 
50-18 Utvidelse av 

akuttmottaket 
Styrets enstemmige vedtak: 
1. Siden åpning av nytt sykehus i 2015 har 

akuttmottaket hatt store kapasitetsutfordringer, og 
styret har derfor bedt om at det vurderes alternative 
løsninger for å forbedre disse forholdene. I 
vurderingene som nå er lagt frem foreligger det tre 
ulike utvidelsesalternativer, og styret anbefaler at 
det arbeides videre med alternativ nr. 1. Styret ber 
om at det samtidig gjøres vurderinger av hvordan 
arealutvidelsen kan løse ytterligere behov som 
omtales i rapporten, eller hvordan det legges til rette 
for dette på et senere tidspunkt. 

2. Styret ber om at saken oversendes Helse Sør-Øst for 
godkjenning av videre prosess, og at det søkes om å 
få godkjent bruk av oppsparte midler til utbyggingen. 

Saken oversendt Helse Sør-Øst 20.06.18 

40-18 
 
og 
 
 
 
51-18 

GDPR og organisering av 
informasjonssikkerhets-
arbeidet i SØ 
 
 
 
Forberedelser til ny 
personopplysningslov 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar muntlig redegjørelse om GDPR til orientering 
og ber om at det legges frem en skriftlig sak til 
styremøte 18. juni 2018. 
 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar redegjørelsen om Sykehuset Østfolds 
tilpasning til EUs personvernforordning og endringer i 
norsk personopplysningslov til orientering. 

Adm. direktør følger om arbeidet ned 
tilpasning til ny personopplysningslov utover 
høsten 2018 
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