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Årsplan styret 2022-23 og oppfølging av styrevedtak 31.01 – 20.06.22 

 
 

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

Saken inneholder også en orientering om oppfølging av styrevedtak i perioden 31.01 – 20.6.22. 

 
 
 
 

Forslag til vedtak:  

 
Styret tar årsplan styret 2022-23 og oppfølging av styrevedtak 31.01 – 20.06.22 til orientering.  

 
 
 
 
Sarpsborg, den 15.08.2022 
 
 
  
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
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Styremøter SØ 2022 -23 

 

Tid/ sted Beslutningssaker Orienteringssaker Tema/annet 
2022 

27.09 
fra kl. 09-17 
 
Sted ikke 
avklart 

- Protokoll fra styremøte 22.08.22 
- Månedsrapport per august 2022 
- Innspill til konsernrevisjonens 

revisjonsplan for 2023 

- Virksomhetsstrategi 2023-2026 
- SØs miljøarbeid og 

spesialisthelsetjenestens 
rapport for samfunnsansvar 

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

- Driftsorientering fra AD 

 
 

 

07.11 
fra kl. 10 
 
SØ Kalnes 
adm. bygg 
4932+33 

- Protokoll fra styremøte 27.09.22 
- Månedsrapport per september 

2022 
- Årlig gjennomgang av instrukser 

for styret og administrerende 
direktør 

- Virksomhetsstrategi 2023-2026 

- Innretting budsjett 2023 
- 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. 10 
 
SØ Kalnes 
adm. bygg 
108 

- Protokoll fra styremøte 07.11.22 
- Månedsrapport per november 

2022 
- Mål og budsjett 2023 SØ 
- Årlig erklæring om ledernes 

ansettelsesvilkår 

- Status psyk. helsevern inkl. 
CheckWare 

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

 

Årlig møte mellom styret 
og 1 repr. for hver 
hovedsammenslutning 

2023 

23.01 
TEAMS  
(fra 301) 

- Protokoll fra styremøte 19.12.22 
- Månedsrapport per desember 

2022 (foreløpig resultat 2022?) 
- LGG 

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

oppfølging av styrevedtak 22.08 
– 19.12.22 

- Driftsorientering fra AD 

 

27.02 
 
SØ Kalnes 
adm. bygg 
108 
 

- Protokoll fra styremøte 23.01.23 
- Månedsrapport per januar 2023 
- Årlig melding Sykehuset Østfold 

HF 2022 
- HMS årsrapport 2022 og HMS-

strategi 2023-2026 

- Utkast årsberetning for 
Sykehuset Østfold HF 2022 

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

 

27.03 
 
SØ Kalnes 
adm. bygg 
108 

- Protokoll fra styremøte 27.02.23 
- Månedsrapport per februar 2023 
- Årsberetning og regnskap 2022 

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

Pasient- og bruker-
ombudet – årsmelding 
2022 
 

24.04 
 
SØ Kalnes 
adm. bygg 
108 

- Protokoll fra styremøte 27.3.23 
- Månedsrapport per mars 2023 
- Tilsynssaker 2022 
- Plan for internrevisjoner i SØ 

2023-24 
-  

- Virksomhetsstrategi 2024-2027 
- ØLP 2024-2027(43) 
- Ref./protokoll. til orient. 
- Årsplan styret 2022 
- Driftsorientering fra AD 

 

12.06 
 
SØ Kalnes 
adm. bygg 
108 

- Protokoll fra styremøte 24.04.23 
- 1.tertialrapport 2023 
- Virksomhetsstrategi 2024-2027 
- ØLP 2024-2027(43) 
- Styrets møteplan 2024 

- Tert.rapport klinisk forskning, 
undervisning og opplæring 

- ForBedring 2023 – resultater og 
oppfølging 

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

spesialisthelsetjenestens 
rapport for samfunnsansvar 

21.08 
TEAMS 
(fra 301) 

- Protokoll fra styremøte 12.06.23 
- Månedsrapport per juli 2023 
- Tilleggsdokument til oppdrag og 

bestilling 2023 

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

oppfølging av styrevedtak 23.01 
– 12.06.23 

- Driftsorientering fra AD 

 

26.09 
 
Sted ikke 
avklart 

- Protokoll fra styremøte 21.08.23 
- 2.tertialrapport 2023 
- Innspill til konsernrevisjonens 

revisjonsplan for 2024 

- Tert.rapport klinisk forskning, 
undervisning og opplæring 

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

Ev. inkl. styreseminar fra 
25.09 kl. 11 

06.11 
 
SØ Kalnes 
adm. bygg 
108 

- Protokoll fra styremøte 26.09.23 
- Månedsrapport per september 

2023 
- Årlig gjennomgang av instrukser 

for styret og administrerende 
direktør 

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

Årlig møte mellom styret  
og brukerutvalget (BU) 

18.12 
 
SØ Kalnes 
adm. bygg 
108 

- Protokoll fra styremøte 06.11.23 
- Månedsrapport per november 

2023 
- Mål og budsjett SØ 2024  
- Årlig erklæring om ledernes 

ansettelsesvilkår 

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

 

Møte mellom styret og 1 
repr. for hver 
hovedsammenslutning 

 

Ønskede, ikke tidfestede orienteringer: 
- Kreft og strålebehandling 
- Kronikerarbeid (eldre, kronikere/revmatologi, barn og psyk helsevern og rus)  
- Kapasitet SØ - kliniske behandlingsstudier 
- Helhetlig kvalitetsarbeid/ nasjonale, regionale og lokale kvalitetsindikatorer, uønsket variasjon og 

pasientsikkerhetsarbeid i SØ (planlagt 07.11.22) 
- Varsling i SØ 
- Forskning og utvikling 
- Vold og trusler 
- Helsepark i Østfold 
- Orienteringssak reklassifisering nivå 6 HIMSS-skala 
- Avvik fra regionale føringer knyttet til IKT 
- Samarbeidsprosjekt klinikker – pasientservice og booking 
 
Styremøter Helse Sør-Øst RHF 2022-23: 
• Torsdag 25.08.22 – Besøk helseforetak 
• Torsdag 22.09.22 – Hamar  
• Torsdag 20.10.22 – Besøk helseforetak 
• Onsdag 16.11.22 (seminar 17.) – Hamar  
• Torsdag 15.12.22 – Hamar 
• Fredag 10.02.23 – Hamar 
• Torsdag 09.03.23 – Hamar 
• Torsdag 27.04.23 (seminar 28.) – Hamar  
• Onsdag 21.06.23 – Hamar 
• Torsdag 24.08.23 – Hamar 
• Fredag 29.09.23 – Hamar 
• Torsdag 26.10.23 – Hamar 
• Onsdag 22.11.23 (seminar 23.) – Hamar 
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Status og oppfølging av styrevedtak 31.01. – 20.06.22 
Saksnr Sakstittel Vedtak Status/oppfølging 

Bygg og eiendom 

 Ingen 
 

 

    

 
Saksnr Sakstittel Vedtak Status/oppfølging 

Økonomi, rapportering mv. 

 
04-22 

 
Status og oppfølging bemanning 
under koronapandemien i SØ 

Styrets behandling 
… behov for ekstra personell … Styret er av den oppfatning at det i større 
grad bør arbeides for å få til avtalemessige ordninger på overordnet nivå 
(HSØ). 
 

 
Drøftet med HSØ, men pt. er det ikke besluttet 
felles tiltak. 

 
05-22 

 
PASOPP-2020 Pasienterfaringer 
etter somatisk døgnopphold 

Styrets behandling 
… Styret peker på at det ikke er noen grunn til at SØ skal ligge under 
gjennomsnittet og anser at tiltak om utskrivningssamtale er viktig/riktig ... 
… Det understrekes også at det er viktig at medarbeiderne blir bedre kjent 
med undersøkelsen og hva SØ blir målt på. 
 

 
 
Følges opp og er tema i ledersamling 30.08.22 

 
17-22 
24-22 

 
I trygge hender 24-7 
Årsberetning 2021 

Styrets behandling 
… Styret ønsker å se nasjonale, regionale og lokale kvalitetsindikatorer i en 
sammenheng … ønsker en temasak ift. uønsket variasjon/helhetlig 
kvalitetsarbeid. 
 

 
Temasak 07.11.22 

 
21-22 

 
Rehabiliteringstilbudet i 
opptaksområdet 

Styrets behandling 
… Samlokaliserte, øremerkede senger for rehabilitering i SØ bør utredes 

 
Vurderes og es i sammenheng med kjøp av 
private tjenester. 
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47-22 Tertialrapport klinisk forskning, 

undervisning og opplæring i SØ 
Styrets behandling 
… Det kom frem ønske om styremedlemmer kan få mulighet til å delta på 
forskningsseminaret ved neste korsvei. 

 
Forskningssjefen vil invitere styremedlemmene 
til neste seminar 

54-22 Månedsrapport per mai 2022 for 
SØ 

Styrets behandling 
… En analyse av ISF-produktivitet (jf. øvrige HF i HSØ) bør prioriteres – sett i 
forhold til ytre rammebetingelser (struktur etc.) bør SØ være blant de mest 
produktive foretakene i HSØ-gruppen. 

 
Følges opp kontinuerlig, SØ er blant de ,est 
produktive i HSØ 

 

 


