
Ekstraordinært styremøte 27. januar
2022
tor. 27 januar 2022, 16.00 - 18.00

Møtet foregår digitalt

Deltakere
Styremedlemmer
Bjørn Walle (Styreleder), Helene Falch Fladmark (Nestleder), Grethe Dølbakken, Elisabeth Farbu, Cecilie Lunden Gundersen, Bente Haugland, 
Finn Aasmund Hobbesland, Merethe Krogstad Hoel, Einar Sorterup Hysing, Hans Thorwild Thomassen, Sunniva Whittaker

Brukerutvalget
Per S Stordrange, Tove Kristiansen (Nestleder brukerutvalget)

Fra administrasjonen
Nina Mevold, Susanne Miriam Sørensen Hernes (Fagdirektør), Nina Føreland (Organisasjonsdirektør), Per B Qvarnstrøm, 
Kåre Smith Heggland (Styresekretær)

Møteprotokoll

001-2022. Godkjenning av innkalling og saksliste 27.01.2022
Ingen merknad til innkalling og saksliste.

Vedtak
1. Innkalling og saksliste godkjennes

Enstemmig

 001-2022 Innkalling og saksliste 27 januar 2022.pdf
 002-2022 Pres Adm diretørs orientering Covid.pdf

Konstituering

002-2022. Orientering ved administrerende direktør
Saken hadde orientering om følgende:

1. Budsjettåret 2022
2. Status på dialog med tillitsvalgte om behov for læring av sak om uønskede hendelser
3. Redegjørelse om ambulansesituasjonen
4. Status covid-19

Adm. direktør orienterte om budsjettsituasjonen. 
Klinikkdirektør PTSS Espen Jarle Hansen orienterte om ambulansesituasjonen.
Fagdirektøren og Organisasjonsdirektøren presentere status for covid-19 og planer for ulike scenarier.

Kommentarer i møtet
Ekstra innsats i KOM-programmet foreslås som nyttig i dagens situasjon, f.eks. pitstop.
Ønske om at utviklingen for ventelister vies særskilt oppmerksomhet i virksomhetsrapportering i kommende møte.
Bekymring for om ekstrabevilgningen vil dekke ekstrakostnader med pandemien.
Spørsmål om økonomisk omstilling, inkludert nedtak av bemanning, vurderes månedlig med mål om å tas opp
igjen.
Ansvaret for uønskede hendelser må plasseres i linjen. Spørsmål om betydningen av hyppige lederskifter har ikke
vært tilstrekkelig belyst. Det er god dialog mellom ledelse og tillitsvalgte.
Styret får i neste møte presentert hvordan kartlegging av ledelsesmessige sider og læring kan gjennomføres. Det
er mulig at ekstern deltakelse kan være nyttig, men prosess med læring må være foretakets egen, og ikke en
ekstern evaluering. Tillitsvalgte ønsker en ekstern gjennomgang.
Spørsmål om anbefalte responstid for ambulansetjenesten ofte blir overskredet.
Styret gir foretaket ros for grundig planlegging og for håndtering av pandemien.
Spørsmål om det er arealutfordringer dersom det blir stort antall smitta pasienter.

Vedtak
1. Styret tar redegjørelsene til orientering.

Orientering
Nina Mevold
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Enstemmig.

 002-2022 Sak - Orientering ved administrerende direktør.pdf
 002-2022 Pres Adm diretørs orientering Covid.pdf

003-2022. Orientering ved styreleder
Agder politidistrikt har behandlet Helsetilsynets klage på henleggelse av anmeldelsen av sykehuset. Foretaket er kjent
med at politiets innstilling til Statsadvokaten er at klagen ikke tas til følge. Nå er det opp til Statsadvokaten å vurdere
klagen.

Orientering
Bjørn Walle

Vedlegg
 Vedlegg - 2022-01-24 Foreløpig protokoll Brukerutvalget.pdf
 Vedlegg - 2022-01-24 HAMU foreløpig protokoll.pdf

DR
AF
T

Confidential, Heggland, Kåre Smith, 02/16/2022 07:52:55


