
 
Protokoll 
 
fra 
 

styremøte i Sykehuset Østfold HF 
 
Tid: Mandag 24. november 2008 Sted:  Sykehuset Østfold Fredrikstad,  

            undervisningssenteret  

 

Tilstede:  

Styreleder Peder Olsen, Olav Mugaas, Inger-Christin Torp, Petter Brelin, Hans Jakobsen, 
Gretha Kant, Bente Holm Sælid, Ambjørn Bjørnson, Rune Stien, Jon Lunde og Sissel 
Arnesen 
 
Forfall: Ingen 
 
Observatør fra brukerrådet: Ragnar Kristiansen  
 
Fra administrasjonen: 

Kst. adm. direktør Irene Dahl Andersen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) 

Dessuten møtte:  

Direktør strategi og finans Tore Dag Olsen, kommunikasjonsdirektør Anne Grethe Erlandsen 

 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
Styreleder innledet med å informere om at Leiv Kvale døde i dag.  
 
Til eventuelt: 

-  Ingen saker til eventuelt. 
 
Alle saker på sakskartet er offentlige. 
 

 
Sak nr. 82-2008 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.10.2008 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Protokoll fra styremøte 13.10.2008 godkjennes. 
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Sak nr 83-2008 Nytt østfoldsykehus – revidert konseptfase 
Kst administrerende direktør Irene Dahl Andersen innledet til saken. 
Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring av alternativ 2 
som medfører utvikling av sykehusfunksjoner i Moss og en utbygging på Kalnes. Dette er en 
to-struktur-modell supplert med desentraliserte funksjoner innen voksenpsykiatri (DPS), 
prehospitale tjenester, barne- og ungdomspsykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
Den totale kostnaden er kalkulert til 4,4 mrd. kroner. Konseptet gir et godt grunnlag for 
helhetlige og gode helsetjenester for befolkningen i Østfold og en effektiv bruk av samfunnets 
ressurser.  
 
Styrets enstemmige vedtak: 

1. Styret har behandlet revidert konseptrapport for nytt østfoldsykehus og oversender 
rapporten til Helse Sør-Øst RHF. Styret anbefaler at alternativ 2 legges til grunn for 
arbeidet i planfasen.  

2. Det anbefalte alternativ 2 i konseptrapporten av 14.11.2008 danner et godt grunnlag 
for å sikre befolkningen i opptaksområdet (Østfold) et fullt ut dekkende 
spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med 
kommunehelsetjenesten og andre sykehus.  

3. Konseptet forutsetter en betydelig omstilling av driften i form av 
organisasjonsutvikling og nye arbeidsmåter og vil være krevende prosesser for både 
Sykehuset Østfold internt og i samhandlingen med kommunene. Styret ber 
administrerende direktør utarbeide en plan for arbeidet med organisasjonsutviklingen 
som del av planfasen for nytt østfoldsykehus. 

4. For å opprettholde progresjonen og kontinuiteten i prosjektet tilrår styret at Helse Sør-
Øst RHF vedtar at planfasen kan starte umiddelbart etter behandling av 
konseptrapporten.   

5. På denne bakgrunn anbefaler styret at Helse Sør-Øst RHF behandler finansiering av 
planfasen i forbindelse med behandlingen av konseptrapporten. For 2009 innebærer 
dette at det anbefales avsatt 70 mill. kroner. Resten av kostnaden for planfasen (60 
mill. kroner) vil påløpe i 2010. 

 
 
Sak nr 84-2008 Månedsrapport per oktober 2008 
Direktør strategi og finans Tore Dag Olsen innledet til saken. 
Sykehuset Østfold har per 31.10.2008 et negativt avvik i forhold til budsjett på 2 mill. kroner. 
Oktober isolert viser et positivt budsjettavvik på 1,0 mill. kroner. Aktiviteten er tilnærmet i 
henhold til plan. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 

1. Styret tar månedsrapport per oktober 2008 til etterretning. 
2. Styret ser positivt på sykehusets resultatutvikling og ber administrerende direktør om å 

opprettholde fokus på vedtatte tiltak for å oppnå et resultat i balanse. 
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Sak nr 85-2008 Ledelsens gjennomgåelse med risikovurdering 2. tertial 

2008 
Kst administrerende direktør Irene Dahl Andersen innledet til saken. 
Innholdet i risikovurderingen baserer seg på tilsendte tertialrapporter fra divisjonsdirektørene, 
som igjen er en sammenfatning av rapporter fra seksjons- og avdelingsnivå. 
Risikovurderingen for Sykehuset Østfold med vedlegg gir en samlet og helhetlig oversikt over 
utviklingen innen de mest alvorlige avvikene per 2. tertial 2008. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar den samlede risikovurderingen per 2. tertial 2008 til orientering. 
 
 
Sak nr 86-2008 Utviklingen av sykefravær i Sykehuset Østfold 
Gjennomgang av utviklingen i Sykehuset Østfolds sykefravær i perioden januar til august 
2008. Orientering om særskilte tiltak som er iverksatt høsten 2008. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
Sak nr 87-2008 Oppfølging av handlingsplan for innkjøp og logistikk i 

Helse Sør-Øst 
Helse Sør-Øst har etablert et eksternt forsyningssenter (EFS) lokalisert i Oslo, driftet av DHL, 
som skal levere varer til alle sykehus i regionen. En omlegging av internlogistikk til 
avdelingspakkelogistikk og elektroniske bestillingssystemer er avhengig av nasjonal 
anskaffelse på nytt økonomi og logistikksystem. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar statusrapport og fremdriftsplan vedrørende omlegging av internlogistikken ved 
Sykehuset Østfold til etterretning. 
 
 
Sak nr 88-2008 Arbeidet med selvmordsutsatte pasienter i Sykehuset 

Østfold 
Kst administrerende direktør Irene Dahl Andersen innledet til saken. 
Statens helsetilsyn har til behandling sak og rapport i tilknytning til 5 selvmord blant pasienter 
ved Sykehuset Østfold, divisjon for psykisk helsevern. Det gis her en punktvis oversikt over 
hvilke selvmordsforebyggende tiltak som har vært iverksatt innenfor divisjonen i løpet av de 
siste årene. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar redegjørelsen om arbeidet med selvmordutsatte paseinter til orientering. 
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Sak nr 89-2008 Budsjett 2009 
Direktør strategi og finans Tore Dag Olsen ga en muntlig orientering om budsjett 2009. 
Styret vedtar budsjett 2009 i møte 15. desember 2009. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar redegjørelsen om budsjett 2009 til orientering. 
 
 
Sak nr. 90-2008  Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 15.10.2008 og 20.-

21.11. 2008 
Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. – 20. november 2008 ble delt ut i 
møtet. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar protokollen fra styremøte i Helse Sør-Øst 15.10.2008 og 19.-20.11.2008 til 
orientering. 
 
 
Sak nr. 91-2008  Referat fra møte i Brukerrrådet 19.11.2008 
Referatet fra møte i Brukerrådet 19. november 2008 ble delt ut i møtet. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar referatet fra møte i Brukerrådet 19.11.2008 til orientering. 
 
 
Sak nr. 92-2008  Orienteringer og planer for styrets drift 
 
A: Orientering ved styreleder og adm. direktør og planer for styrets drift 

o Ingen orientering. 
B: Henvendelser til styret ved Sykehuset Østfold HF 

o Ingen 
C: Styredokumentenes forhold til offentligheten 

o Alle dokumenter er offentlige 
 
 
Sak nr. 93-2007 Eventuelt 
Ingen. 
 
 
Møtet hevet kl. 16.20. 
 
Neste møte:  
 
Mandag 15. desember 2008 i Sykehuset Østfold Fredrikstad, Undervisningssenteret.  
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Fredrikstad, 24. november 2008 
 
 
_________________   _________________  _________________ 
Peder Olsen                                Olav Mugaas                    Petter Brelin 
styreleder                                              nestleder 

 

_________________    _________________  _________________ 

Gretha Kant      Inger-Christin Torp  Hans Jakobsen 

 

_________________               _________________   _________________ 

Bente Holm Sælid                              Jon Lunde              Rune Stien   

 

          

Ambjørn Bjørnson        Sissel Arnesen 

 

_________________ 

            Vigdis Velgaard 
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