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Årsplan for styret 2021-22 og status og oppfølging av styrevedtak 23.02. – 21.06.21 

 

 

Årsplanen justeres og oppdateres til hvert møte. Mindre justeringer av agenda, tidspunkter mv. 
kan forekomme. 
 

Det er fortsatt knyttet noe usikkerhet til planen fremover grunnet den pågående covid-19-
pandemien. Det kan derfor bli nødvendig å gjøre mer omfattende endringer avhengig av den til 
enhver tid aktuelle situasjonen. 

 
 
 
 

Forslag til vedtak:  

 
Styret tar årsplan for styret 2021-22 og status og oppfølging av styrevedtak 23.02. – 21.06.21 til 
orientering.  

 
 
 
 
Sarpsborg, den 30.08.2021 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
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Styremøter SØ 2021 

 

Tid og 
sted 

Beslutningssaker Orienteringssaker Tema/annet 

08.11 
fra kl. 11 
 
Ikke avklart 

- Protokoll fra styremøte 
28.09.21 

- Månedsrapport per september 
2021 

- Ledelsens gjennomgåelse (GG) 
2. tertial 

- Årlig gjennomgang av instrukser 
for styret og administrerende 
direktør 

- LGG informasjonssikkerhet 
- Innretting budsjett 2022 
- Tert.rapport klinisk forskning, 

undervisning og opplæring 
- Ref./protokoll. til orient. 
- Årsplan styret 2021 
- Driftsorientering fra AD 

Temasaker: 
-Prehospitale tjenester  
  inkl. AMK-triagering 
-Kvalitetsarbeidet i SØ inkl. 
  tilsyn 
 
 
Årlig møte mellom styret  
og brukerutvalget (BU) 
 

20.12 
fra kl. 11 
 
Ikke avklart 

- Protokoll fra styremøte 
08.11.21 

- Månedsrapport per oktober og 
november 2021 

- Mål og budsjett 2022 SØ 
- Årlig erklæring om ledernes 

ansettelsesvilkår 
 

- PasOpp-undersøkelsen 
- Årlig gjennomgang av styringssyst. og 

virks.styringen i SØ 
- Ref./protokoll. til orient. 
- Årsplan styret 2021 
- Driftsorientering fra AD 

Temasaker: 
-Rehabiliteringstilbudet i 
  opptaksområdet 

2022 

28.02 
fra kl. 11 
 
Sted ikke 
avklart 

- Protokoll fra styremøte 
20.12.21 

- Protokoll fra foretaksmøte 
xx.02.22 med Oppdrag og 
bestilling 2022 

- Månedsrapport per januar 2022 
- Årlig melding 2021 
- HMS årsrapport 2021 og HMS-

strategi 2022-2025 

- Utkast årsberetning 2021 
- Ref./protokoll. til orient. 
- Årsplan styret 2022 
- Driftsorientering fra AD 

 

28.03  
fra kl. 11 
 
Sted ikke 
avklart 

- Protokoll fra styremøte 
28.02.22 

- Månedsrapport per februar 
2022 

- Årsberetning og regnskap 2021 

- Utviklingsplan for SØ 2022-37 
- Ref./protokoll. til orient. 
- Årsplan styret 2022 
- Driftsorientering fra AD 

Pasient- og bruker-
ombudet – årsmelding 
2021 

25.04 
fra kl. 11 
 
Sted ikke 
avklart 

- Protokoll fra styremøte 
28.03.22 

- Månedsrapport per mars 2022 
- Utviklingsplan for SØ 2022-37 
- Tilsynssaker 2021 

- Virksomhetsstrategi 2023-2026 
- ØLP 2023-2026(42) 
- Ref./protokoll. til orient. 
- Årsplan styret 2022 
- Driftsorientering fra AD 
 

 

23.05 
fra kl. 11 
 
Sted ikke 
avklart 

- Protokoll fra styremøte 
25.04.22 

- 1.tertialrapport 2022 
- Månedsrapport per april 2022 
- Virksomhetsstrategi 2023-2026 
- ØLP 2023-2026(42) 

- ForBedring 2022 – resultater og 
oppfølging 

- Tert.rapport klinisk forskning, 
undervisning og opplæring 

- Ref./protokoll. til orient. 
- Årsplan styret 2022 
- Driftsorientering fra AD 

 

20.06  
fra kl. 11 
 

- Protokoll fra styremøte 
23.05.22 

- Ref./protokoll. til orient. 
- Årsplan styret 2022 
- Driftsorientering fra AD 
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Sted ikke 
avklart 

- Protokoll fra foretaksmøte 
xx.xx.22 

- Månedsrapport per mai 2022 
- Ledelsens gjennomgang (LGG) 

1. tertial (inkl. miljøstyring) 
- Styrets møteplan 2023 

22.08 
fra kl. 11 
 
Sted ikke 
avklart 

- Protokoll fra styremøte 
20.06.22 

- Protokoll fra foretaksmøte 
xx.xx.22 

- Månedsrapport per juli 2022 
- Tilleggsdokument til oppdrag og 

bestilling 2022 

- Ref./protokoll. til orient. 
- Årsplan styret 2022-23 
- Driftsorientering fra AD 

 

27.09 
fra kl. 11 
 
Sted ikke 
avklart 

- Protokoll fra styremøte 
22.08.22 

- Månedsrapport per august 
2022 

- Ref./protokoll. til orient. 
- Årsplan styret 2022-23 

- Driftsorientering fra AD 

 
Inkl. styreseminar fra 
26.09 kl. 11 
 

07.11 
fra kl. 11 
 
Sted ikke 
avklart 

- Protokoll fra styremøte 
27.09.22 

- Månedsrapport per september 
2022 

- Årlig gjennomgang av instrukser 
for styret og administrerende 
direktør 

- Tert.rapport klinisk forskning, 
undervisning og opplæring 

- Ref./protokoll. til orient. 
- Årsplan styret 2022-23 
- Driftsorientering fra AD 

 
Årlig møte mellom styret  
og brukerutvalget (BU) 
 

19.12 
fra kl. 11 
 
Sted ikke 
avklart 

- Protokoll fra styremøte 
07.11.22 

- Månedsrapport per november 
2022 

- Mål og budsjett 2023 SØ 
- Årlig erklæring om ledernes 

ansettelsesvilkår 

- Innretting budsjett 2023 
- Ref./protokoll. til orient. 
- Årsplan styret 2023 
- Driftsorientering fra AD 

 

 

 
Ønskede/planlagte orienteringer, ikke tidfestet p.t.: 
- Kapasitet SØ - kliniske behandlingsstudier 
- Prosess/forbedringsarbeid i SØ 
- Varsling i SØ 
- Forskning og utvikling 
- Vold og trusler  
- Orienteringssak reklassifisering nivå 6 HIMSS-skala 
- Utadvendte sykehus (jf. ny nasjonal helse- og sykehusplan 2020-23) i 2020; Hva vil helsefellesskap bety for vår 

region – hva gjør vi i dag og hva må vi gjøre annerledes fremover? 
- Avvik fra regionale føringer knyttet til IKT 
- Kreft- og strålebehandling 
- Helsepark i Østfold 
 
 



 

 

STYREMØTE 7. september 2021 Side 1 av 7 

 
   
Styresak nr.:  62-21 Sakstype:  Orienteringssak  

Saksnr. arkiv:  14/07071   
 
 
 

 

Status og oppfølging av styrevedtak 23.02. – 21.06.21 
Saksnr Sakstittel Vedtak Status/oppfølging 

Bygg og eiendom 

06-21 Erstatningsarealer – 
kapasitetsøkning på kort sikt 

Styrets behandling 
… 
Styret ber også om at innspillet i forhold til opsjon for kjøp av 
erstatningsarealer etter endt leieperiode vurderes tatt inn i 
anbudsprosessen. 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret ber om at det etableres erstatningsarealer som følge av omgjøring     
     av område 03B02 til døgnområde og for å frigjøre areal til økt poliklinikk. 
 

2. Administrerende direktør bes arbeide videre med  
   a. å anskaffe modulbygg i direkte tilknytning til sykehuset, lokalisert til  
       atriet mellom bygg 03 og 04 (alternativ A).. 
   b. å inngå utvidet leieavtale i nytt administrasjonsbygg (undervisningsrom). 
 

3. Styret påpeker at dette er en midlertidig løsning som kun delvis og i en    
     begrenset periode vil avhjelpe den vanskelige arealsituasjonen. Styret ber 
     derfor om at arbeidet med en endelig utbygging av sykehuset prioriteres 
     høyt. 
 
 

 
Det har blitt gjennomført anbudsprosess for 
anskaffelse av modulbygg som erstatning for 
ombygging av 03B02 og frigjøring av arealer til 
poliklinikk. Anbudskonkurransen er avsluttet og 
tildelingsbrev ble sendt ut 10.august. Valgt 
leverandør har vist et tilbud av god kvalitet, 
som tilfredsstiller tekniske og funksjonelle krav. 
Det økonomiske tilbudet ligger nær opptil 
budsjettert nivå. Kontrakt planlegges 
underskrevet innen utgangen av august 2021. 

07-21 Etablering av MR 4 Kalnes Styrets behandling 
Adm. dir. viser til at det er gjort et svært grundig arbeid med å finne arealer 
til en fjerde MR i eksisterende bygningsmasse, men dette har vist seg ikke å 
være mulig. Løsningen som nå presenteres anses å være den klart beste og 
mest fremtidsrettede løsningen. 
… 
 
 

 
Forprosjektet for etablering av MR 4 på Kalnes 
ble ferdigstilt i mai 21. Grunnet relativt stort 
avvik mellom den første økonomiske kalkylen 
og kalkylen som følger av forprosjektet, er det i 
løpet av sommeren blitt gjennomført en 3de 
parts kontroll av prosjektet. Uavhengig kontroll 
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Styrets enstemmige vedtak: 
1.Styret godkjenner oppstart av forprosjekt for etablering av MR 4 Kalnes.  
2.Beslutning om bygging vil bli lagt frem når forprosjektet er fullført. 

vurderer økonomien i prosjektet å være høy, 
men ikke vesentlig utover det som kan 
forventes av sykehusprosjekt i Norge i dag. Det 
kan være noen besparelser i prosjektet med å 
samkjøre med utvidelse av akuttmottak. 
Kalkylen som er gjennomført på basis av 
forprosjektet opprettholdes. 
Utvidet støysikring mot helikopterplass har 
også ført til økt kalkyle. 
Forprosjektrapporten behandles i 
styringsgruppen 23 august. 

 
Saksnr Sakstittel Vedtak Status/oppfølging 

Økonomi, rapportering mv. 

03-21 Månedsrapport per januar 2021 Styrets behandling 
… 
Styret stiller spørsmål om hvordan man kan komme tilbake til en situasjon 
med full aktivitet, hvilke vurderinger som gjøres for når man reduserer 
ekstratiltak pga. pandemien. Til dette svarer adm. dir. at SØ fortsatt er i gul 
beredskap grunnet generelt stort smittetrykk i opptaksområdet og 
usikkerhet knyttet til hvordan de neste ukene og månedene vil bli. Det er 
derfor ikke mulig å legge en konkret plan for å normalisere. Men situasjonen 
overvåkes og gjennomgås jevnlig – det er møter i kriseledelsen tre ganger 
per uke og ukentlig beredskapsledermøter med tema pandemi. Det er derfor 
ikke mulig p.t. å si når SØ er fullt og helt tilbake i en normalsituasjon. 
 
Styret ber adm. dir. vurdere muligheten for å inkludere noe benchmarking 
mot andre foretak i rapporteringene fremover. 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar månedsrapport per januar til etterretning. 
 

 
 
De fleste tiltakene knyttet til pandemien vill 
etter planen være avviklet fra 01.09.21. Det vil 
kun gjenstå noe økt bemanning knyttet til 
koronasenteret. 
 
 
 
 
 
 
Benchmarking mot andre foretak dekkes av 
månedsrapport til styret i HSØ. 
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27-21 Tilsynssaker 2020 Styrets behandling 

… 
Det bes om at kvalitetsarbeidet i SØ blir en temasak for styret – 
kvalitetsavdelingens funksjon, samarbeid mellom avdelinger, hvilket 
støtteapparat finnes i sykehuset for å ta vare på ansatte i slike situasjoner og 
en sammenligning med andre helseforetak. 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar redegjørelsen om tilsynssaker 2020 for Sykehuset Østfold til 
orientering. 
 

 
 
Det planlegges en temasak om 
kvalitetsarbeidet i SØ inkl. tilsyn, foreløpig 
berammet til 08.11.21 
 

45-21 Protokoll fra foretaksmøte i SØ 
03.06.2021 

Styrets behandling 
… 
Styret ønsker en orientering om rehabiliteringstilbudet i opptaksområdet – 
settes opp som orienteringssak i høst. 
Pakkeforløp kreft – det etterspørres informasjon i månedsrapporten om 
forløp med manglende måloppnåelse, ikke kun totaloppnåelse. 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar protokollen fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 3. juni 2021 til 
etterretning. 

 
 
Det planlegges en temasak om 
rehabiliteringstilbudet i opptaksområdet, 
foreløpig berammet til 20.12.21 
 
Dette følges opp i rapportering til styret fra 
neste møte (07.09.21) 
 

46-21 Månedsrapport per mai 2021 Styrets behandling 
… 
Styret er bekymret for antall henvisninger til BUP og antall avvisninger – 
sikrer vi at de som blir avvist ikke har behov for spesialisthelsetjeneste? 
Adm. direktør viser til at dette er et satsningsområde sammen med 
kommunene og hovedtema i oppfølgingsmøter med klinikken og HSØ. 
… 
Styret ber også om at trenden ift. prioritetsregelen vises i kurve over tid, ikke 
bare for gjeldede måned. 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar månedsrapport per mai 2021 til etterretning. 
 

 
 
Svares ut i orienteringssak 62-21 07.09.21 
 
 
 
 
Trend ift. prioriteringsregelen inkl. i 
månedsrapport fra juli (møte 07.09.21) 
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49-21 Konseptrapport steg 2 – ny 

ambulansestasjon Halden 
Styrets behandling 
… 
Styret uttrykker bekymring ift. økonomien i prosjektet, spesielt med det 
tanke på den høye prisstigningen den siste tiden. Adm. direktør vil ha en 
grundig vurdering av dette før neste behandling av saken i styret. 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret godkjenner «Konseptrapport steg 2 – ny ambulansestasjon  
     Halden», det arbeides videre med alternativ 1c. 
2. Styret godkjenner at prosjektet overføres til forprosjektfasen. 
3. Forprosjektrapport legges frem for styret til endelig godkjenning når 
    denne er utarbeidet. 

 
Oppstart av forprosjektet vil være innen 
utløpet av august 2021. Det vil bli lagt stor vekt 
på kostnadsstyrt prosjektering i 
gjennomføringen av forprosjektet. Det er 
forventet at forprosjektet vil bli ferdigstilt innen 
utløpet av 2021. 
Avklaring om tiltaket og vernestatus for bygget 
er ikke endelig avklart i uke 32. Sykehusbygg 
gjennomfører dialogen med Statsforvalteren på 
vegne av Sykehuset Østfold. Det er planlagt at 
forprosjektet legges frem for styret primo 2022. 

 


