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Årsplan for styret 2022 og status og oppfølging av styrevedtak 07.09. – 20.12.21 

 

 

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

Kort status for oppfølging av styrevedtak for styremøtene 07.09 – 20.12.21. 
 

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 2022 og status og oppfølging av styrevedtak 07.09. – 20.12.21 til 
orientering.  

 
 
 
 
Sarpsborg, den 24.01.2022 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
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Styremøter SØ 2022 

 

Tid/ sted Beslutningssaker Orienteringssaker Tema/annet 
2022 

28.02 
fra kl. 11 
 
Sted ikke 
avklart 

- Protokoll fra styremøte 31.01.22 
- 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 
- I trygge hender 24/7 
- 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 
Møte IØ-regionen? 

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 

Møte Sarpsborg-regionen? 

20.06  
fra kl. 11 
 
Sted ikke 
avklart 

- Protokoll fra styremøte 23.05.22 
- Protokoll fra foretaksmøte xx.xx.22 
- Månedsrapport per mai 2022 
- Ledelsens gjennomgang (LGG) 1. 

tertial (inkl. miljøstyring) 
- Styrets møteplan 2023 

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

 

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 

 



  

Sykehuset Østfold   

Styremøte 31. januar 2022  

Styresak nr.: 08-22  

 
Ønskede, ikke tidfestede orienteringer: 
- Rehabiliteringstilbudet i opptaksområdet (utsatt – planlagt 31.01.22) 
- Omvisning Kalnes og adminbygg (utsatt – planlagt 31.01.22) 
- 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 
- Samarbeidsprosjekt klinikker – pasientservice og booking 
- Revmatologisk avdeling – kronikerarbeid 
 
Gjenstående møte med regionene i opptaksområdet: 
- Indre Østfold-regionen 
- Sarpsborg-regionen 
 
Styremøter Helse Sør-Øst RHF 2022: 
• Torsdag 10. februar – Hamar  
• Torsdag 10. mars – Besøk helseforetak  
• Onsdag 27. og torsdag 28. april – Hamar  
• Torsdag 23. juni – Hamar 
• Torsdag 25. august – Besøk helseforetak 
• Torsdag 22. september – Hamar  
• Torsdag 20. oktober – Besøk helseforetak 
• Onsdag 16. og torsdag 17. november – Hamar  
• Torsdag 15. desember – Hamar 
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Status og oppfølging av styrevedtak 07.09. – 20.12.21 
Saksnr Sakstittel Vedtak Status/oppfølging 

Bygg og eiendom 

 Ingen 
 

 

    

 
Saksnr Sakstittel Vedtak Status/oppfølging 

Økonomi, rapportering mv. 

54-21 Månedsrapport per juli 2021 for 
Sykehuset Østfold HF 

Styrets behandling 
… Styret ønsker også å følge viktige kvalitetsindikatorer for 
pasientbehandlingen fremover. 
 

Rapporteres i månedsrapport fra og med møte 
28.02.22 

65-21 Månedsrapport per september 
2021 for Sykehuset Østfold HF 

Styrets behandling 
… Styret påpeker at to på rom delvis skjuler overbelegg/korridorpasienter og 
ber om at overbelegg blir en del av dem månedlige rapporteringen. Adm. 
direktør svarer at dette vil bli implementert fra neste rapportering.  

Overbelegg inkludert i månedsrapport – status 
per november 

66-21 Ledelsens gjennomgåelse (LGG) 2. 
tertial 

Styrets behandling 
… Adm. direktør vil komme tilbake til alle de 16 områdene i «I trygge hender 
24/7» i et senere møte 

Orienteringssak i møte 28.02.22 

82-21 Oppstart prosjektinnramming - SØ 
2040 

Styrets behandling 
… Administrasjonen bes om å ta med seg styrets innspill i arbeidet med å 
sluttføre dokumentet og styret må holdes jevnlig orientert underveis i 
prosessen. 

Jf. sak 09-22 i dagens møte 

 


