
 

 

 

 

Møteprotokoll 

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 
 

Møtetid onsdag 11. mai 2022, kl. 13:15 

Møtested SiV Tønsberg, møterom CA-E1-028 og digitalt (Teams)  

Arkivsak 21/04079 

 

Tilstede 

Oppnevnt av foretaksmøter (2022-2024): 

Per Christian Voss, leder  

Hans August Bruer Hanssen  

Charlotte Johanne Haug (digitalt) 

Anne Biering  

Jonas Slørdahl Skjærpe (digitalt) 

Elisabeth Longva (sak 34-40) 

  

Valgt av ansatte (2021-2023): 

Lise Nordahl   

Ellen Holtan Folkestad  

Geir Tollefsen  

Nina Christin Clausen  

  

Observatører med tale og forslagsrett:  

Erik Hansen, leder brukerutvalget  

  

Forfall 

Guro Winsvold, nestleder  

  

Av 11 styremedlemmer deltok 10, medregnet møtende varamedlemmer. 

 

Anne Elisabeth Frogner, nestleder brukerutvalget 

  

Ellers deltok 

Avdelingssjef Peder Svenkerud Thoen, sak 35 

Pasient- og brukerombud Torunn Grinvoll, sak 37 

Prosjektleder Bjørn Varegg, sak 38 

 

 

Fra administrasjonen deltok 
Administrerende direktør Stein Kinserdal Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam 
Kst klinikksjef MED Jørn E Jacobsen (dig) Økonomidirektør Roger Gjennestad 
Klinikksjef KIR Siri Vedeld Hammer HR-direktør Bente Krauss 
Klinikksjef KFMR Gro E Aasland (dig) Kommunikasjonsdirektør Merete Bugsett Lindahl (dig) 
Klinikksjef KPA Christian Reissig (dig)  
Klinikksjef KMD Lene Aasheim Hoffstad (dig) Spesialrådgiver Per Jørgen Olafsen, møtesekretær 
Klinikksjef PH Erik Nordberg (dig)  
Kst direktør SD Henry Dallager (dig)  
Direktør OE Jostein Todal (dig)  

 
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. 
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Saker til behandling 

34/22 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 30. mars 2022 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 11.05.2022 34/22 

 

 

Hensikten med saken 

Forslaget til protokoll fra styrets foregående møte er signert elektronisk av alle  

styremedlemmer. 

 

 

Forslag til vedtak 

Protokoll fra styrets møte 30. mars 2022 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Protokoll fra styrets møte 30. mars 2022 godkjennes. 

 

 

 

35/22 Forskning og innovasjon i SiV - mai 2022 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 11.05.2022 35/22 

 

 

Hensikten med saken 

Styret ved SiV HF får et innblikk i forskningsaktiviteten ved SiV HF. Dagens forskningste-

ma er fra avdelingssjef ved kirurgisk klinikk, ortopedi- og kirurgiavdeling.  

 
På 12 minutter vil avdelingssjef Peder Svenkerud Thoen presentere forskning på «Advan-

ces in total hip Arthroplasty». 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Avdelingssjef Peder Svenkerud Thoen presentere sin forskning på «Advances in total hip 

Arthroplasty», som han også nylig disputerte for PhD ved Universitet i Oslo. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar saken til orientering. 
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36/22 Kvalitets- og forbedringsarbeid: prehabilitering for pasienter med tykk- 

og endetarmskreft 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 11.05.2022 36/22 

 

 

Hensikten med saken 

Denne saken er oppfølging av tidligere saker om kvalitet- og forbedringsarbeid ved Syke-

huset i Vestfold HF og skal sikre at styret får innsikt i dette arbeidet.  

 

Dagens tema er hvordan SiV arbeider med å bedre pasientenes evne til å motstå det fy-

siologiske stresset ved kirurgi ved å øke pasientenes funksjonskapasitet før kirurgien – 

prehabilitering for pasienter med tykk- og endetarmskreft. Målet er å bevare funksjonsni-

vået etter kirurgi. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kreftkoordinator Kristine Lindhjem presenterte arbeidet for prehabilitering for pasienter 

med tykk- og endetarmskreft. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar saken til orientering. 

 

 

 

37/22 Årsmelding 2021 for Pasient- og brukerombudet i Vestfold og Telemark, 

kontor Tønsberg 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 11.05.2022 37/22 

 

 

Hensikten med saken 

Pasient- og brukerombudet i Vestfold og Telemark, kontor Tønsberg, har oversendt sin 

melding om virksomheten i 2021. 

 

Ombudet vil selv gi en orientering om årsmeldingen i styrets møte. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar årsmelding 2021 for Pasient- og brukerombudet i Vestfold og Telemark, kontor 

Tønsberg, til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Pasient- og brukerombud Torunn Grinvoll presenterte ombudets årsmelding 2021. 

 

Styrets medlemmer stilte spørsmål og kommenterte meldingens innhold. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak  

Styret tar årsmelding 2021 for Pasient- og brukerombudet i Vestfold og Telemark, kontor 

Tønsberg, til orientering. 

 

 

 

38/22 Orientering om status Bygg D - Nære kontorer 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 11.05.2022 38/22 

 

 

Hensikten med saken 

Orientering om status for og kort redegjørelse for styringsstruktur. Det legges opp til en 

supplerende, muntlig orientering i styremøtet. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Prosjektleder Bjørn Varegg orienterte om status og videre framdrift i arbeidet med bygg 

D. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar saken til orientering. 

 

 

 

39/22 Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i fo-

retak og selskaper med statlig eierandel 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 11.05.2022 39/22 

 

 

Hensikten med saken 

Helse Sør-Øst RHF har i foretaksmøte 16. februar 2022 endret vedtektene for SiV for å 

bringe dem i samsvar med nye retningslinjer fra Nærings- og fiskeridepartementet 30. 

april 2021 om lederlønn i selskaper med statlig eierandel. Styret skal legge fram nye ret-

ningslinje for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretaksmøte i 2022. 

Lønnsrapport i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og forskrift om retningslinjer og 

rapport om godtgjøring for ledende personer § 1, jf. §6, skal legges frem for ordinært fo-

retaksmøte fra og med 2023. 

 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret slutter seg til nye retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og 

ledende ansatte i SiV. Retningslinjene oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning 

i ordinært foretaksmøte. 

2. Styret ber administrerende direktør legge nye retningslinjer til grunn ved fastsettelse 

av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. 
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Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

1. Styret slutter seg til nye retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og 

ledende ansatte i SiV. Retningslinjene oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning 

i ordinært foretaksmøte. 

2. Styret ber administrerende direktør legge nye retningslinjer til grunn ved fastsettelse 

av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. 

 

 

 

40/22 Rapportering mars/ april 2022 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 11.05.2022 40/22 

 

 

Hensikten med saken 

Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål og oppgaver. HSØ 

fokuserer for 2022 på enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn 

for rapporteringen i styremøtene. Resultatene for april vil etter planen være klare innen 

styremøte. Av den grunn blir det en presentasjon av april-resultatene i møtet.  Derfor in-

neholder denne saken bare en summarisk rapportering per mars, også fordi det ikke er 

noen overraskende utvikling fra resultatene per februar. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar rapporteringen for mars og april 2022 til etterretning. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomidirektør Roger Gjennestad gjorde rede for rapportering pr mars/ april 2022. 

 

Styremedlem Hans August Bruer Hanssen foreslo følgende tillegg til vedtaket: 

«Det berammes senere et seminar der styret kan diskutere helseforetakets handlings-

rom, gitt oppdrags- og bestillingsdokumentet og de økonomiske rammene som er stilt til 

disposisjon.» 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt, med tillegg av framsatt forslag. 

 

Vedtak  

1. Styret tar rapporteringen for mars og april 2022 til etterretning. 

2. Det berammes senere et seminar der styret kan diskutere helseforetakets handlings-

rom, gitt oppdrags- og bestillingsdokumentet og de økonomiske rammene som er stilt 

til disposisjon. 
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41/22 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 inkl. status budsjett 2023 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 11.05.2022 41/22 

 

 

Hensikten med saken 

Økonomisk langtidsplan inngår i den årlige budsjettprosessen i Helse Sør-Øst RHF (HSØ).  

Det langsiktige tidsperspektivet er fram mot 2035/40, men det utarbeides en detaljert 

plan for perioden 2023-2026.  For SiV er arbeidet med budsjett 2023 godt i gang, og de 

påfølgende årene bygger på forutsetningen lagt til grunn for 2023.  HSØ legger i sin sty-

resak om grunnlag for ØLP klare rammer for hva foretakene kan legge inn som inntekter 

i sine ØLP-er. 

 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret vedtar ØLP 2023-2026 slik den er referert i saken og oversendt Helse Sør-Øst 

RHF. 

2. Styret ber administrerende direktør legge saken til grunn i det videre arbeidet med 

Budsjett 2023. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomidirektør Roger Gjennestad gjorde rede for forslag til økonomisk langtidsplan 

2023-2026. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

1. Styret vedtar ØLP 2023-2026 slik den er referert i saken og oversendt Helse Sør-Øst 

RHF. 

2. Styret ber administrerende direktør legge saken til grunn i det videre arbeidet med 

Budsjett 2023. 

 

 

 

42/22 Kompetansestrategiens reviderte handlingsplan 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 11.05.2022 42/22 

 

 

Hensikten med saken 

Konsernrevisjonens rapport om kompetansestyring ved SiV ble styrebehandlet 30. mars 

2022. Det lå til grunn at konsernrevisjonens anbefalinger skulle følges opp i kompetanse-

strategiens reviderte handlingsplan, og styret ba om at revidert handlingsplan skulle pre-

senteres i styrets møte 11. mai 2022. Denne saken følger opp styrets beslutning. 

 

 

Forslag til vedtak 

Revidert handlingsplan for oppfølging av sykehusets kompetansestrategi tas til oriente-

ring. 
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Møtebehandling 

HR-direktør Bente Krauss orienterte kort om kompetansestrategiens reviderte handlings-

plan. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Revidert handlingsplan for oppfølging av sykehusets kompetansestrategi tas til oriente-

ring. 

 

 

 

43/22 Brukerutvalgets leders orientering 11.05.2022 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 11.05.2022 43/22 

 

 

Hensikten med saken 

Brukerutvalgets leder gir i hvert møte en muntlig orientering om aktuelle saker og te-

maer som styret bør være kjent med. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Brukerutvalgets leder Erik Hansen orienterte om følgende temaer: 

- Arbeidet med ny utviklingsplan for SiV 

- Heving av brukerutvalgets helsekompetanse 

- Helsefellesskapets organisering og virkemåte 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

 

44/22 Administrerende direktørs orientering 11.05.2022 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 11.05.2022 44/22 

 

 

Hensikten med saken 

Administrerende direktør gir i hvert møte en muntlig orientering om aktuelle saker og te-

maer, som styret bør være kjent med. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

 

 

Journalført i Public 360°



  

   9  

Møtebehandling 

Administrerende direktør Stein Kinserdal orienterte om følgende temaer: 

- Status for Akuttsenteret og Kreftsenteret v/ administrerende direktør og kst kli-

nikksjef MED Jørn E Jacobsen 

- Status for beredskap knyttet til Covid-19, samt Ukraina-krisen v/ fag- og sam-

handlingsdirektør Jon Anders Takvam 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

 

45/22 Status for eksterne tilsyn og revisjoner mai 2022 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 11.05.2022 45/22 

 

 

Hensikten med saken 

Sykehuset i Vestfold HF følger til enhver tid opp en rekke eksterne tilsyn og revisjoner, 

både varslede, pågående og nylig avsluttede saker. Hensikten med statusoversikten er å 

holde styret løpende orientert om disse tilsynene og revisjonene, om hva som eventuelt 

er notert som avvik, og når sakene forventes lukket. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner per mai 2022 til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner per mai 2022 til orientering. 

 

 

 

46/22 Status for oppfølging av styrevedtak mai 2022 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 11.05.2022 46/22 

 

 

Hensikten med saken 

Saken gir oversikt over administrerende direktørs oppfølging av de styrevedtak som for-

utsetter særskilte tiltak. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar statusoversikt for oppfølging av styrevedtak pr mai 2022 til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak  

Styret tar statusoversikt for oppfølging av styrevedtak pr mai 2022 til orientering. 

 

 

 

47/22 Styrets årsplan 2022 - oppdatering per mai 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 11.05.2022 47/22 

 

 

Hensikten med saken 

Styret vedtok møteplan for 2022 i møte 17. februar 2021, sak 14/21. Her følger oppda-

tert versjon av styrets årsplan, med oversikt over de saker som forventes behandlet i 

2022. Oppdatering av årsplanen legges fram i hvert påfølgende styremøte. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar oppdatert årsplan for 2022 pr mai til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Styremedlem Geir Tollefsen foreslo at sak om resultatene fra ForBedring 2022 føres opp 

til neste møte 22. juni 2022. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt, med tillegg som foreslått. 

 

Vedtak  

Styret tar oppdatert årsplan for 2022 pr mai til orientering. 

 

 

 

48/22 Referatsaker 11.05.2022 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 11.05.2022 48/22 

 

 

Hensikten med saken 

Saken gir oversikt over nye, viktige dokumenter som er mottatt siden siste styremøte. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar den framlagte referatsaken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar den framlagte referatsaken til orientering. 
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49/22 Eventuelt 11.05.2022 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 11.05.2022 49/22 

 

. 

Det ble ikke reist temaer til dette punktet på dagsorden. 

 

 

 

 

 

Møtet ble hevet kl 18:00. 

Journalført i Public 360°


	Møteprotokoll
	Styret for Sykehuset i Vestfold HF

