
e o SYKEHUSET ØSTFOLD

Protokoll

fra

styremøte i Sykehuset Østfold HF

E: Mandag 21. desember 2015 Sted: Sykehuset Østfold Kalnes

Tilstede:

Peder Olsen styreleder

Petter Brelin nestleder

Per Skaugen Bleikelia (til kl. 11.30)

Nina Tangnæs Grønvold

Rune Jakobsen

Jane-Ann Lindahl

Tone Lie Nilsen

Gro Seim

Forfall: Ingen

Observatører fra brukerutvalget: Mona Larsen og Bjørg Tandberg

Fra administrasjonen:

Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard

(referent)

Dessuten møtte:

økonomidirektør Marianne Wik, viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen (under

tema), viseadministrerende direktør Tore Krogstad

Konsernrevisor Liv Todnem og internrevisor Anders L. Nordlund

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 81-15 Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport ble behandlet før sak 80-15 Mål og budsjett

2016.

0729017 2,1- a?



Sykehuset Østfold Side 2  3V 5
Vär dato

21.12.2015

Tema

1. Barn som Qårørende

ved lederne for ressursgruppen, Astrid Blomquist (somatikk) og Unni Fylling Eriksen

(psykisk helsevern  og rus)

2. Pasientservice og booking

ved viseadm. direktør Irene Dahl Andersen og seksjonsleder Kristin E. Næss Tvete

Sak nr.79-15 Godkjenning av protokoll fra styremøte i  Sykehuset Østfold 23.

november 2015

Styrets enstemmige vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 23. november 2015.

l Sak nr. 80-15 l Mål og budsjett 2016 l
Økonomidirektør Marianne Wik presenterte mål og budsjett for 2016.

Budsjett for 2016 legger opp til et økonomisk resultat på -252 mill. kroner. Underskuddet er

knyttet til økte avskrivningskostnader og rentekostnader. Det er lagt opp til en vekst i aktivitet

innen alle områder.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar følgende mål for 2016:

a. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd.

b. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %.

c. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.

d. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med

etablering av forbedringstiltak for egen enhet.

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

2. Styret vedtar budsjett for 2016 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk

resultat på -252 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.

I Sak nr. 81-15 lKvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2015

Saken ble behandlet  i  forkant av sak 80-15 Mål og budsjett 2016. Økonomidirektør Marianne Wik

presenterte månedsrapport per november 2015.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per november 2015 til etterretning.

[Sak nr. 82-15 l Overordnet risikorapport for SØ desember 2015 I

Overordnet risikorapport for desember 2015 er basert på erfaringer den første måneden med drift

i nytt sykehus på Kalnes. Områdene med høyest risiko gjelder utfordringer knyttet til felles
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Iabdatasystem, utrulling av interaktiv henvisning og rekvirering av Iaboratorieanalyser og

ibruktakelse av rørpost.

Administrerende direktør orienterte om tiltak for å redusere svartiden innen patologi.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar overordnet risikorapport for SØ desember 2015 til etterretning.

Sak nr. 83-15 I Oppnevning av brukerutvalg i  Sykehuset Østfold 2016-2018

Det oppnevnes medlemmer til brukerutvalget for SØ for perioden 2016-2018. Dessuten vedtas

mandat for utvalgets arbeid. Strategi for brukermedvirkning -  "Åpenhet og involvering" justeres i

tråd med vedtatte mål i strategi for SØ og som følge av ibruktakelse av nytt sykehus.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Følgende medlemmer velges til brukerutvalget SØ for perioden 1.3.2016-28.2.2018:

Vigdis Yttervik Stoffskifteforbundet Østfold FFO

Svein Gurvin Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse FFO

Cato Stenersen MS Multippel Skleroseforbundet FFO

Gro Carlsen Norsk Revmatikerforbund FFO

Willy K. Aagaard Norges Handikapforbund SAFO

Jørn Nilsen Norsk Forbund for Utviklingshemmede SAFO

Sandra Shepherd Kreftforeningen Kreftforeningen

Jan-Magne Sørensen Hvite Ørn Østfold Hvite Ørn Østfold

Line Eikenes Rusmisbrukernes interesseorganisasjon RlO

2. Styret vedtar forslag til endret mandat for brukerutvalget. Mandatet skal være

retningsgivende for brukerutvalgets arbeid i perioden 1.3.2016-28.2.2018

3. Styret slutter seg til de foreslåtte justeringene i Strategi for brukermedvirkning - "Åpenhet

og involvering" for perioden 2016-2020.

i Sak nr. 84-15 l Revisjon ved nytt østfoldsykehus l
Konsernrevisor Liv Todnem og internrevisor Anders L. Nordlund presenterte revisjonsrapporten og

opplegg for revisjonsplan for 2016.

Konsernrevisjonen har revidert nytt østfoldsykehus for å kartlegge og vurdere om Sykehuset

Østfold har etablert styring og kontroll som bidrar til å understøtte at effektmålene for nytt

sykehus realiseres. Revisjonen anbefaler tiltak innen utvalgte områder for styring og kontroll og

tydeliggjøring av måloppnåelse for effektmålene.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar den fremlagte rapporten til etterretning og ber administrerende direktør legge frem for

styret en handlingsplan for gjennomføring av forbedringstiltak på anbefalte områder.

I Sak nr.  85-15 i Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår l

Formålet med denne saken er å vedta en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jf. § 8 ai

vedtektene fastsatt i foretaksmøte  i  Sykehuset Østfold.



Sykehuset  Østfold Side 4  av 5
Vår dato

21.12.2015

Styrets enstemmige vedtak:

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkl. redegjørelse for lederlønnspolitikken i

2015, som innarbeides i note til årsregnskapet for 2015.

l Sak nr. 86-15 l Pasíentreiser - status og tiltak
Avdelingssjef Bo Skauen orienterte om utviklingen vedrørende pasientreiser.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen vedrørende pasientreiser til orientering.

2. Styret ber eier se nærmere på budsjettansvaret for pasientreiser i primærhelsetjenesten.

I Sak nr.  87-15 l Felles AMK-tjenester - prosjektavslutning J

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Østfold ble slått sammen med AMK Oslo

universitetssykehus (OUS) i juni 2015, 3måneder før endelig tidsfrist. Prosessen gikk i henhold til

plan. Risikovurderinger er fortløpende gjennomført og relevante tiltak iverksatt. Samarbeidet

mellom AMK Oslo og ambulansetjenesten i Østfold er nå i normal drift.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar redegjørelsen om status og risikoanalysen vedrørende felles AMK til orientering.

Isak nr. 88-15 iStatus  -  handlingsplan for pasientadministrativt arbeid I

SØ har gjennom 2015 satt inn betydelige ressurser i oppfølgingen av pasientadministrativt arbeid.

Arbeidet har gitt resultater og det forventes ytterligere bedring i løpet av 2016.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar statusrapport per april 2015 vedrørende mål for det pasientadministrative

arbeidet til orientering.

2. Styret ber om ny statusrapport perjuni 2016.

Sak nr. 89-15 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 16.

desember 2015

Leder for brukerutvalget Mona Larsen orienterte fra møtet.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 16. desember 2015 til orientering.

Sak nr. 90-15 Protokoll fra møte i styret for Helse Sør-Øst RHF 17. desember

2015

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 til orientering.
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Isak nr.  91-15 lÃrsplan for styret 2016 l
Ãrsplanen er i tråd med vedtatt møteplan 2016. Forslag til tema og saker ligger  i  årsplanen.

Helse Sør-Øst avholder felles styreseminar for styrene i alle helseforetakene og styret for Helse

Sør-Øst torsdag 18. februar 2016. Helse Sør-Øst innkaller til dette. Det planlegges eget seminar for

SØ-styret fredag 19. februar 2016 hvor «Oppdrag og bestilling 2016» er hovedtema.

«30-dagers overlevelse» settes opp som tema  i  2016.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2016 til orientering.

Andre orienteringer

Driftsorienteringer fra administrerende direktør:

0  Skriftlige orienteringer

0  Pasientstrømmen Kalnes (muntlig)

Møtet hevet kl. 13.25

Neste møte:

Mandag 29. februar 2016 i Sykehuset Østfold Kalnes

Sarpsborg, 21. desember 2015
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Peder Olsen Better Brelin Per Skaugen Bleikelia

styreleder
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