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PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF 

Dato: 3. april 2020 Tidspunkt: kl. 1200–1330 Sted: Skype-møte 

Følgende medlemmer møtte 
Per Anders Oksum                      Styreleder                    
Kine Cecilie Jordbakke                Nestleder                                                 
Turid Ellingsen                                                                                                                                              
Per Christian Voss                til kl. 1300                                                                                                                                                   
Nils Kristian Bogen                                                                                                                         
Ann Iserid Vik-Johansen     til kl. 1245                                                          
Kristine Stranheim Sunde 
Kristian Wiig  
 
Fra brukerutvalget møtte  
Rita Andersen (Psoriasis og eksemforbundet i Telemark) leder 
Sondre Otervik (A-larm) nestleder                      
                              
Fra administrasjonen deltok 
Tom Helge Rønning administrerende direktør, Lars Kittilsen kommunikasjonssjef, Geir Olav 
Ryntveit økonomidirektør og Tone Pedersen styresekretær/spesialrådgiver stab (referent)                               
  
     
Presentasjon av saker: 
Sak 018: Per Anders Oksum styreleder 
Sak 019: Tom Helge Rønning, administrerende direktør 
 
Styreleder ledet møtet 
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018-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

Styret godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 
 

019-2020 Administrerende direktør sin redegjørelse om situasjonen på sykehuset 
vedrørende koronaviruset 

 
Oppsummering 
Administrerende direktør orienterte muntlig om følgende: 

• Opptrappingsplan kapasitet Covid-19 for Sykehuset Telemark HF (planen var sendt til 
styret i forkant av styremøtet). Sykehusets foreløpige rapportering på status og mulig 
tiltak ble sendt til Helse Sør-Øst RHF 1. april 2020. Endelig rapportering skal leveres 
innen 14. april 2020 

o Opptrappingsplan for trinnene 1, 2, 3 og 4 
 Kapasitet areal 
 Kapasitet bemanning/kompetanse 
 Kapasitet utstyr 

o Sykehuset har utfordring med kapasitet for trinn 4. Den største utfordringen 
er bemanning/kompetanse. Ressurser fra Betanien inngår i planen  

• Sykehusets aktivitet per utgangen av mars ligger ca. 40 % under normalt nivå. Det 
registreres at andel pasientutsatte timer øker og nye henvisninger reduseres 

• Sykehuset har nå seks innlagte koronasmittede pasienter 
• 52 av sykehusets ansatte er i karantene 

  
 
Kommentarer i møtet 
Styret takket administrerende direktør for en svært informativ og god gjennomgang av 
opptrappingsplanen for Covid-19. Styret er imponert over måten sykehuset har håndtert 
dette på. 
 
Styret og administrasjonen er enige om at sykehuset og kommunene bør samhandle om 
ressurser, som følge av koronaviruset, til det beste for pasientene i Telemark. 
 
 
Styrets enstemmige  
  

V E D T A K 
 

Styret tar administrerende direktør sin muntlige redegjørelse om situasjonen på sykehuset 
vedrørende koronaviruset til orientering. 
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Andre orienteringer 
1) Styreleder informerte om 

o Styreledermøte 31. mars  
 endringene fra Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen 

for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19 
o Styrets endrede rolle på grunn av Covid-19 
o Styremøte 22. april avholdes på Skype 
o Vanskelig for sykehuset å innfri alle mål og krav i oppdrag og bestilling 2020 

som følge av Covid-19 
2) Protokoll fra foretaksmøte 26. februar kl. 1100 
3) Protokoll fra foretaksmøte 25. februar kl. 1200 
4) Protokoll fra foretaksmøte 26. mars 
5) Oppdrag og bestilling 2020  
6) Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 12. mars 

 
 
 
Møtet hevet kl. 1330  
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Skien, 3. april 2020 

 

      

  
 
   

  Per Anders Oksum   Kine Cecilie Jordbakke           Turid Ellingsen 
  Styreleder         Nestleder     
                                                                                       
 
         
 
  
         
Nils Kristian Bogen 

  
Ann Iserid Vik-Johansen  

  
        Per Christian Voss 
 

      
  
 
 
 
         
Kristian Wiig               Kristine Stranheim Sunde       Tone Pedersen 

                                                                               Styresekretær 
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