
 

 

 
 

 

  
 

Protokoll 
 

fra 
 

styremøte i Sykehuset Østfold HF 
 

Tid: Mandag 20.12.21 kl. 10.00 Sted: Elektronisk møte (SKYPE) 

Tilstede: 
Torbjørn Almlid (styreleder) 
Petter Brelin (nestleder/møteleder) 
Anita Talåsen Granli 
Britt Fritzman 
Børge Tvedt 
Carl-Morten Gjeldnes                
Gro Seim 
Maren Kyllingstad 
Marius Bjørndalen 
Tone Lie Nilsen 
Wenche Charlotte Hansen 

 

Observatører fra brukerutvalget: 
Svein Gurvin 
Hanne Stagebo Petersen (F) 
 

Fra administrasjonen: 

Adm. direktør Hege Gjessing og spesrådgiver/styresekr. Trond Birkestrand (referent) 

Dessuten deltok følgende:  

Marianne Wik (økonomidirektør), Helge Stene-Johansen (fagdirektør), Gaute Storås (HR-
direktør), Anne-Grete Melkerud (spesialrådgiver kommunikasjonsavd.), Trond Smogeli (FM-
direktør), Tore Dag Olsen (spes.rådgiver FM), Anne Grethe Erlandsen (spes.rådgiver med. og 
helsefag), Lars Cato Skaar (spes.rådgiver jur. seksjon), Jostein Vist (foretaksjurist) 

Media/andre:  

Lars Magnus Aker (Yngre legers forening) 
Kenneth Stensrud (Dagsavisen) 
Kristin W. Hansen/Dag M. Nielsen (Fredrikstad Blad) 
 

Sak 86-21 (u. off.): 
Administrerende direktør fratrådte under behandling av saken. 

 

 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

B: Beslutningssak O: Orienteringssak T: Temasak 
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 Sak nr. 78-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 08.11.21 (B) 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret godkjenner protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 8. november 2021. 

 
 

Sak nr. 79-21 Månedsrapport per oktober og november 2021 for Sykehuset Østfold HF (B) 
 

Saksopplysninger oppsummert 
Sykehuset Østfold (SØ) har per november et økonomisk resultat som er 36,1 mill. dårligere enn 
budsjett. Av resultatet er 28 mill. kroner knyttet direkte til udekkede økonomiske effekter av 
koronapandemien. I tillegg er det et betydelig merforbruk på lønn som skyldes stor tilstrømning av 
pasienter og høyt sykefravær. 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret tar månedsrapport per oktober og november 2021 til etterretning. 
2. Styret gir stor anerkjennelse til ledelse og medarbeidere for innsatsen i en krevende 

situasjon. 
 
 

Sak nr. 80-21 Mål og budsjett 2022 SØ (B) 
 

Saksopplysninger oppsummert 
Budsjett 2022 for Sykehuset Østfold HF legges frem med et positivt resultat på 20 mill. kroner. 
Resultatmålet er i henhold til forutsetninger lagt i økonomisk langtidsplan (ØLP) 2022-2025. 
 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret legger til grunn at budsjettet er i tråd med nasjonale føringer, overordnede 

prioriteringer fra Helse Sør-Øst RHF og sykehusets egne målsettinger og prioriteringer. 
2. Styret vedtar budsjett 2022 for Sykehuset Østfold HF med styringsmål med et økonomisk 

resultat på 20 mill. kroner. Styret legger til grunn at foretaket blir kompensert for de 
økonomiske følger av koronasituasjonen. 

3. Styret slutter seg til investeringsbudsjettet 2022. 
4. Styret tar fordelingen av budsjettrammer per klinikk/avdeling til orientering. 
5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer 

gjennom året, blant annet som følge av endrede DRG-indekser, nye bevilgninger eller 
føringer/styrevedtak fra Helse Sør-Øst RHF.  

 
Protokolltilførsel fra ansattvalgte styremedlemmer 
Budsjettforslaget for 2022 fremstår særdeles krevende og vi er bekymret for gapet mellom antall oppgaver 
som gis i oppdragsdokumentet og ressurser til å kunne gjennomføre oppgavene. Effektiviseringskravet og 
det tilhørende økonomiske resultatkravet synes krevende og det fremstår for oss som usikkert om 
budsjettet er mulig å holde slik situasjonen nå er i SØ. Dette avhenger spesielt av hvilken inndekning vi får 
til merutgiftene knyttet til covid-19 og det etterslepet som nå bygges opp. Situasjonen er spesielt vanskelig 
grunnet utfordringer med bemanning etter lang tid med høy belasting for de ansatte, i tillegg til den 
særdeles vanskelige arealsituasjonen i SØ. Den krevende økonomiske situasjonen og manglende 
handlefriheten tvinger administrasjonen og oss i styret til å gjøre investeringer som er suboptimale og 
dyrere i mangel på muligheten til en mer helhetlig utbygging. Vi ser også med bekymring på momentene 
som fremkom i drøftingen av budsjett med de tillitsvalgte. 
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Sak nr. 81-21 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår (B) 
 

Saksopplysninger oppsummert 
Formålet med denne saken er å vedta; 

a) årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkludert redegjørelse for 
lederlønnspolitikken, jf. § 8a i vedtektene fastsatt i foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 
(SØ) og  

b) retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i SØ, gjeldende for 2022. 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, inkludert redegjørelse for 

lederlønnspolitikken i Sykehuset Østfold HF i 2021. Dette innarbeides i note til 
årsregnskapet for 2021 som egen sak, i tråd med kravene i allmennaksjeloven. 

2. Styret vedtar retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sykehuset 
Østfold HF, gjeldende for 2022. 

 
 

Sak nr. 82-21 Oppstart prosjektinnramming - SØ 2040 (B) 
 

Saksopplysninger oppsummert 
Den somatiske døgnkapasiteten i Sykehuset Østfold HF ligger under det faktiske behovet. 
Planarbeidet for å utvide den somatiske kapasiteten i et langsiktig perspektiv må derfor starte så 
raskt som mulig. Mandat for prosjektinnramming, som er første steg, legges frem for godkjenning. 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret godkjenner mandat for prosjektinnramming – stråle- og somatikkbygg Kalnes.  
2. Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF for endelig 

godkjenning. 
 
 

Sak nr. 83-21 Boligrigg for korttidsovernatting (B) 
 

Saksopplysninger oppsummert 
Sykehuset Østfold HF har behov for å tilby rom for korttidsovernatting til vikarer. I dag er det kun 
en temporær overnattingsløsning med hotellrom. Denne saken redegjør for bakgrunn og valg av 
ny permanent løsning. 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret godkjenner anskaffelse for leie av ny boligrigg for korttidsovernatting på Kalnes 

gjennom finansiell leie. 
2. Styret ber administrasjonen oversende saken til Helse Sør-Øst RHF for endelig godkjenning. 

 
 

Sak nr. 84-21 Utviklingsplan for SØ 2022-37 (B) 
 

Saksopplysninger oppsummert 
Som en oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan, skal alle helseforetak ha en utviklingsplan. 
 

Sykehuset Østfold har utarbeidet utkast til utviklingsplan som sendes på høring med høringsfrist 
15. mars 2022. 
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Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret tar forslag til utviklingsplan for Sykehuset Østfold HF 2022-2037, med de innspill som 

fremkom i møtet, til foreløpig orientering. 
2. Styret ber om at planen sendes på høring til kommuner, brukere, tillitsvalgte, 

utdanningsinstitusjoner og andre interessenter med høringsfrist 15. mars 2022 og endelig 
styrebehandling 25. april 2022. 

 
 

Sak nr. 85-21 Godkjenning av B-protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 08.11.21 (B) 
 

Saken behandles i lukket møte iht. Lov om helseforetak m.m. § 26a, ledd 2; Orientering om sak som er på et 
forberedende stadium i saksbehandlingen i foretaket, ledd 4; Av hensyn til forsvarlig gjennomføring av 
økonomi-, lønns-, eller personalforvaltningen til foretaket og ledd 5 Saker som gjelder tilbud og protokoll 
etter regelverket om offentlige anskaffelser til valget av leverandør er gjort. 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret godkjenner B-protokollen fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 8. november 2021. 

 
 

Sak nr. 86-21 Lønnsregulering for administrerende direktør (B) 
 

Saken behandles i lukket møte iht. Lov om helseforetak m.m. § 26a, 1. ledd; Av hensyn til personvernet. 
Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører. 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
Administrerende direktørs lønn justeres med 2,82 % med virkning fra 01.01.21 
 
 

Sak nr. 87-21 Årlig gjennomgang av styringssystemene og virksomhetsstyringen i SØ (O) 
 

Saksopplysninger oppsummert 
God virksomhetsstyring omfatter både styring, ledelse og kontroll ved gjentakende prosesser for 
planlegging, gjennomføring, evaluering og forbedring av virksomheten. Hensikten er å sikre faglig 
forsvarlige helsetjenester, god kvalitet og pasientsikkerhet, risikostyring og HMS. 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar redegjørelsen om god virksomhetsstyring og internkontroll i Sykehuset Østfold HF til 
orientering. 
 
 

Sak nr. 88-21 Ledelsens gjennomgåelse (LGG) informasjonssikkerhet 
 

Saksopplysninger oppsummert 
Ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet skal gjennomføres årlig. Hensikten med 
orienteringen i dag er å synliggjøre status for styret i sykehuset. 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet i Sykehuset Østfold HF til orientering. 
 
 
 



 

    

Sykehuset Østfold    Side 5 av 6 
 

Styremøte  Møtedato 

08.11.2021 
 

 

 

Sak nr. 89-21 Referater og protokoller til orientering (O) 
 

Saksopplysninger oppsummert 
Følgende ble lagt frem: 

1. Møte i brukerutvalget (BU) i Sykehuset Østfold 15. desember 2021. 
2. Styremøter i Helse Sør-Øst (HSØ) 25. november og 16. desember 2021. 
3. Møte i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 18. november 2021 
4. Møter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) a)29. oktober og b)7. desember 2021. 

. 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 
 

Sak nr. 90-21 Årsplan for styret 2022 (O) 
 

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

Det er fortsatt knyttet 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. 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar årsplan for styret 2022 til orientering.  
 
 

Sak nr. 91-21 Driftsorientering fra administrerende direktør (O) 
 

Saksopplysninger oppsummert 
Muntlige orienteringer: 

1. Status pandemi covid-19 og vaksinering i SØ 
2. Status pågående eksterne tilsyn (vedlegg 1) 
3. Oversikt høringssaker – Høringsuttalelse; oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget 

(vedlegg 2) 

4. HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) - SØ vurdert til å 
tilfredsstille nivå 6 

5. Sluttført forhandling/anskaffelse av løsning for digital hjemmeoppfølging 
6. Byggprosjekter 

 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering. 
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Møtet ble hevet kl. 15.45. 
 
Neste møte: Mandag 31. januar 2022. 
 
 
 

Sarpsborg 20. desember 2021 
 
…………………………..  …………………………  ………………………. 
Torbjørn Almlid  Petter Brelin   Carl-Morten Gjeldnes  
styrets leder   styrets nestleder 
 
 
 
……………………….  ………………………….       ………………………….  
Maren Kyllingstad   Gro Seim   Børge Tvedt 
 
 
 
                                      
………………………….  ………………………….  …………………………. 
Wenche Charlotte Hansen Marius Bjørndalen  Britt Fritzman  

 
 
 
 
………………………….  …………………………. 
Anita Talåsen Granli  Tone Lie Nilsen 
 
 

…………………………. 
Trond Birkestrand 


