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Styre Sørlandet sykehus HF  

Møtedato 28.02.2018  

Sak nr 020-2018 Sakstype Beslutningssak 

Sakstittel 
Oppdrag og bestilling 2018 fra Helse Sør-Øst RHF til 
Sørlandet sykehus HF og protokoller fra foretaksmøter 

 

Eget foretaksmøte 14. februar 2018 oppnevnte styremedlemmer for SSHF og fastsatte 
styregodtgjørelse. 

Foretaksmøte 14. februar 2018 gjorde Oppdrag og bestilling 2018 gjeldende for SSHF. 
Dokumentet tar utgangspunkt i krav og mål fra Helse- og omsorgsdepartementets 
oppdragsdokument 2018 for Helse Sør-Øst RHF. I tillegg kommer mål og krav som Helse 
Sør-Øst RHF som eier pålegger SSHF. 

Forslag til vedtak 
1. Styret tar protokollene fra foretaksmøtene 14.02.2018 til etterretning. 

2. Styret tar Oppdrag og bestilling 2018 for Sørlandet sykehus HF til etterretning. 

3. Helse Sør-Østs styringsmål 2018 gjøres gjeldende for SSHF. 

4. Styret ber administrerende direktør følge opp overordnet styringsbudskap og 
mål gitt i Oppdrag og bestilling 2018. 

5. Styret holdes orientert om gjennomføring og status i den løpende 
rapporteringen, og i Årlig melding 2018. 

 

Vedlegg til saken 
• Oppdrag og bestilling 2018 for Sørlandet sykehus HF  
• Protokoller fra foretaksmøtene 14.02.2018 for Sørlandet sykehus HF 
• Oppdragsdokument 2018 for Helse Sør-Øst RHF 
• Styringsmål 2018 fra Helse Sør-Øst RHF 
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1 Mål 2018 
Basert på Helse- og omsorgsdepartements mål for 2018 har Helse Sør-Øst RHF fastsatt 
målene som vist på plakaten på forrige side. Disse gjøres gjeldende for SSHF. 

2 Tildeling av midler og aktivitet 
SSHF tildeles en basisramme inkl. faste inntekter på 4 136 mill. kr, og resultatkravet er 
minimum 75 mill. kr. 

Budsjett for aktivitet og produksjon av DRG presenteres i tabeller. 

3 Oppfølging og rapportering 
Oppdrag og bestilling 2018 inneholder mange mål og krav som ulike deler av 
organisasjonen må bidra til å oppfylle. Administrerende direktør har en prosess for å 
avklare hvem som har ansvar for disse. Ledelsen vil sørge for at disse blir formidlet i 
linjen til aktuelle ledere og medarbeidere.  

Administrerende direktør vil arbeide for å nå målene som er satt innenfor de økonomiske 
og organisatoriske rammer som er gitt. 

SSHF skal rapportere på en rekke styringsparametere. En del rapporteres månedlig eller 
tertialvis gjennom den månedlige rapportpakken, mens en del rapporteres i Årlig 
melding. I Årlig melding 2018 skal SSHF gi en samlet tilbakemelding på oppfølging av mål 
andre oppgaver Oppdrag og bestilling 2018. 
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