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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I 
HELSE STAVANGER HF  
 

 

STED:  St. Svithun hotell, Gløden   
MØTETIDSPUNKT: 04.02.2016, 0800 - 1300  

Styremøte var åpent for publikum og presse  

 

DELTAKERER FRA STYRET  
 
Grethe Høiland Styreleder 
Aslaug Mikkelsen Nestleder 
Jan Friestad Medlem 
Unn Therese Omdahl Medlem 
Ivar Eriksen 
John Peter Hernes 

Medlem 
Medlem 

Egil Olsen Medlem 
Aud H. Riise Medlem 
Mette Øfstegaard Medlem 
Aud A. Mydland Vara 

 
   
 
FORFALL FRA STYRET  
 
Lars Kåre Selland Kleppe Medlem  
 
 
DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN  
    
Inger Cathrine Bryne   Adm. direktør   
Mette Orstad Hansen  referent  
og representanter fra adm. direktørs ledergruppe  
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SAKLISTE   UNDERLAG 
 

 
Kl. 0800 – 0830 
 
Saksliste 

 
Presentasjon fra KLP  

 

01/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt 
02/16 
 
03/16 
04/16 

Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet 
09.12.2015  
Årsplan styresaker 2016  
Administrerende direktørs orientering til Styret  
nr. 1/2016 

Vedlagt 
 
Vedlagt 
Vedlagt  

05/16 
06/16 
 
07/16 
08/16 
 
Saker til orientering  -  

Rapportering fra virksomheten pr. desember 2015  
Risikovurdering av overordnede styringsmål 2015 – 
årsevaluering 
Overordnede styringsmål for risikovurdering i 2016 
Organisasjonsstruktur – prosess 2016 
 
muntlige presentasjoner: 
 

Vedlagt 
 
Vedlagt 
Vedlagt 
Vedlagt 

09/16 
10/16 

Virksomhetsgjennomgang ved Psykiatrisk divisjon  
Omdømmemålingen 

Vedlagt 
Vedlagt 

11/16 
12/16 
13/16 
 

Status sykehusutbygging  
Norsk Barneatlas – informasjon  
Orientering om nasjonal helse- og sykehusplan 
Eventuelt 

Vedlagt 
Vedlagt 
Vedlagt  
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Presentasjon fra KLP  
Kunde- og salgsleder Trine Ottesen gav en status fra KLP - bl.a. om pensjonsreform og 
innmeldingsregler.  
 
 
Sak 01/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden  
 
Sak 10/16 Omdømmemålingen ble utsatt  
 
Vedtak [enstemmig]   
Innkalling og dagsorden ble godkjent med overnevnte merknad.  
 
 
Sak 02/16 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet 09.12.2015 
 
Vedtak [enstemmig] 
Protokollen og referatet ble godkjent og underskrevet.  
 
 
Sak  03/16 Årsplan styresaker 2016 
 
Vedtak [enstemmig] 
Årsplan styresaker ble godkjent og tatt til etterretning.  
 
 
Sak 04/16 Administrerende direktørs orientering 
 
ÅPEN DEL 
 
1  Åpning av diagnostisk senter  
2 Rapportering av utvalgte forhold i divisjonene  
3 Revisjon av lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommunene og Helse Stavanger 
4 SEARCH-forskningen skjer snart i eget bygg  
5 Tilsynssak Enhet for voksne med autisme (EVA) 
6 Avtale om samarbeid mellom norske sykehus for å yte pediatritjenester ved Mnazi Mmoja 

Hospital i Zanzibar.   
7 Rapportering av tilsynssaker  
8 Oversikt over aktuelle høringer  
9 Oversikt over nye lover, forskrifter og myndighetskrav   
10 Skriv og meldinger 
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Styret viste til tilsynssaken på Enhet for voksne med autisme (EVA). Tilsvarende tilbud er i andre 
deler av landet drevet av kommunene selv.  
 
 Det vises til vedlagte referater og protokoller fra: 

• Møte i brukerutvalget den 07.12.2015 
• Møte i FAMU den 08.12.2015 
• Ekstraordinært møte i FAMU 12.01.2016 
• Protokoll fra møte i styret i Helse Vest RHF den 10.12.2015 
• Protokoll fra møte i styret for Helse Vest RHF den 22.12.2015 

 
 
Vedtak [enstemmig] 
Styret i Helse Stavanger HF tar adm. direktørs redegjørelse nr. 1/2016 til orientering.  
 
 
Sak  05/16 Rapportering  fra virksomheten per desember 2015 
 
Oppsummering 
 
Ansatteskader er betydelig redusert.  
 
Ventetider er en stor utfordring nå i foretaket, begrenset til 3 avd./områder innenfor Kirurgisk 
divisjon, spesielt hudavdelingen og nevrofysiologi, i tillegg til øre- nese og hals.  
 
Avdelingene er prioritert i budsjettet for 2016, og noe anskaffelser av tjenester fra andre sykehus er 
under effektuering.  
 
Korridorpasientdøgn ligger stabilt på et lavere nivå, men noe økning i januar. Det er tilsvarende 
økning i antall utskrivningsklare pasienter.  
 
Kortere epikrisetider er et satsningsområde i 2016.  
 
Vedtak [enstemmig] 
Styret i Helse Stavanger HF tar rapportering fra virksomheten per 31. desember til etterretning.  
 
 
Sak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål 2015 – årsevaluering  
 
 
Oppsummering  
 
Styringsmålene som er blitt risikovurdert i 2015 har omfattet følgende:  
 
1.  Tallet på skader som kan unngås i helsetjenesten i Helse Stavanger HF skal halveres innen 2017. 
2.  Helse Stavanger HF har et kvalitativt godt og helhetlig behandlingstilbud innen psykisk 
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      helsevern og rusbehandling/TSB. 
3.  Redusert venting for diagnostikk og behandling i Helse Stavanger HF.  
4.  Pasienter med rett til helsehjelp skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av  
     høy kvalitet.  
 
Styret ber foretaket sikre oversikt over gjennomføring av e-læringskursene for å heve kompetanse. 
 
Vedtak [enstemmig] 
Styret i Helse Stavanger HF tar risikovurdering av overordnede styringsmål 2015 – evaluering av 
måloppnåelse ved årets slutt – til orientering.  
 
 
Sak 07/16 Overordnede styringsmål for risikovurdering i 2016 
 
Oppsummering 
Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for hvilke felles styringsmål Helse Vest RHF har 
vedtatt at helseforetakene skal risikovurdere i 2016 og hvilket styringsmål adm. direktør tilrår 
styret å vedta som egendefinert styringsmål for Helse Stavanger HF i 2016.  
 
Helse Vest RHF har i styremøte den 10.12.2015 (sak 116/15) vedtatt at følgende 3 felles 
styringsmål med tilhørende delmål skal risikovurderes av helseforetakene i 2016: 
 
 

Felles risikostyringsmål for 2016 

Styringsmål Delmål 

1 Tallet på skader som kan unngås i 
helsetjenesten i Helse Stavanger skal 
halveres innen 2018.  
  

1. Program for pasientsikkerhet i Helse 
Vest 2013-2018 er godt forankret i 
ledergrupper og kjent i resten av 
organisasjonen. 

2. Tiltak i programmet blir implementert 
lokalt i helseforetaket så snart de blir 
overleverte fra prosjekt til linje.  

2 Ventetider for diagnostikk og 
behandling i Helse Stavanger skal 
reduseres. 

1. Faglige retningslinjer og standardiserte 
pasientforløp er implementert (ref. bl.a. 
pakkeforløp kreft). 

2. Arbeid om variasjon i blant annet 
ventetid og kvalitet, der målet er å lære 
av de enhetene som gjør det best i landet, 
er startet opp. 
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3. Tiltak i programmet «Alle møter» er 
implementert, inkludert god planlegging 
og utnyttelse av operasjonsstuene. 

3 HMS er en selvsagt del av 
arbeidsdagen. 

1. HMS-strategi for foretaksgruppen 
Helse Vest er forankret og kjent for alle 
ledere og medarbeidere, og tiltak for å 
forebygge vold og trusler mot ansatte er 
satt i verk. 

2. Det blir lagt til rette for og utviklet en 
god meldekultur der meldesystem for 
ansattskader og uønskede hendelser, 
vold og trusler mot ansatte er kjent for 
alle ledere og medarbeidere. 

3. Tallet på ansattskader er redusert.  

 
Adm. direktør viser til at styret i Helse Stavanger HF for 2015 vedtok følgende styringsmål som 
egendefinert mål for helseforetaket: 
 
 Styringsmål Delmål 
4 Pasienter med rett til helsehjelp skal ha tilgang til 

diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet. 
Det skal ikke være 
korridorpasienter. 

 
Selv om foretaket har oppnådd reduksjon i antall korridorsenger er man ved utgangen av 2015 
fortsatt ikke kommet helt i mål. På denne bakgrunn vil adm. direktør tilrå at dette også fastsettes 
som foretakets egendefinerte styringsmål i 2016. 
 
Styret slutter seg til at styringsmål 4 fortsetter fra i fjor.  
 
Vedtak [enstemmig] 
Styret i Helse Stavanger HF godkjenner adm. direktørs forslag til overordnet egendefinert 
styringsmål til risikovurdering i 2016.  
 
 
Sak 08/16 Organisasjonsstruktur – prosess 2016  
 
Oppsummering 
Organisasjonsstruktur – prosess 2015 – trinn 1: 
Drøftingsprotokoll fra drøftingsmøte vedr. justering av organisasjonsstruktur i Kirurgisk divisjon 
og Prosjekt Mottaksklinikk ble utdelt.  
Det ble informert om prosessen i arbeidsgruppen som har vært preget av stort engasjement.  
 
Organisasjonsstruktur – prosess 2016 – trinn 2: 
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Det legges opp til en bred involvering av tillitsvalgte og vernetjenesten.  
Oppstartsseminar er planlagt 12. februar-16.  
 
Styret ser frem til å følge dette arbeidet videre.  
 
Vedtak [enstemmig] 
Styret tar saken til orientering.  
 
 
SAKER TIL ORIENTERING 
 
Sak 09/16 Virksomhetsgjennomgang ved Psykiatrisk divisjon 
 
Det ble gitt en presentasjon av utfordringsbildet og tiltaksområder innen psykiatrisk divisjon.  
 
 
Vedtak [enstemmig] 
Styret i Helse Stavanger HF tar gjennomgangen av Psykiatrisk divisjon til orientering.  
 
 
Sak 10/16 Omdømmemålingen 
 
Saken ble utsatt til neste møte.  
 
 
Sak 11/16 Status sykehusutbygging 
 
Oppsummering 
 
Status sykehusutbygging ble redegjort for.  
 
Styret i Helse Stavanger HF vil bli holdt løpende oppdatert om status gjennom styremøtene.  
Saken er på agendaen i hvert møte.  
 
Vedtak [enstemmig]  
 
Styret i Helse Stavanger HF tar status sykehusutbygging til orientering.  
 
 
Sak 12/16 Norsk Barnehelseatlas – informasjon  
 
Oppsummering  
Overlege Magne Berget fra Barne- og ungdomsklinikken presenterte Norsk Barnehelseatlas. 
 
Vedtak [enstemmig] 
 
Styret i Helse Stavanger HF tar presentasjonen av Norsk Barnehelseatlas til orientering.  
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Sak 13/16 Orientering om nasjonal helse- og sykehusplan 
 
 
Presentasjonen sendes styret til orientering.  
 
Vedtak [enstemmig] 
Styret tar presentasjonen av nasjonal helse- og sykehusplan til orientering.  
 
 
Eventuelt 
Ingen meldte saker  
 
Skriv og meldinger 
Følgende skriv og meldinger var sendt ut til styret: 

•  Nasjonal helse- og sykehusplan    
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Styret i Helse Stavanger HF 
16.03.2016  
 

 
 
 
Grethe Høiland Styreleder 

Aslaug Mikkelsen 
 
 

Nestleder 

Unn Therese Omdal  Medlem 

Ivar Eriksen Medlem 

Jan Friestad Medlem 

John Peter Hernes  
 
 

Medlem 

Mette Øfstegaard  
 

Medlem 

Aud H. Riise Medlem 
 

Egil Olsen  Medlem 

Lars Kåre Selland Kleppe  
 

Medlem 
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