
 

  
 

 

 

Arkivsak 021 

Dato 12.09.2019 

Saksbehandler Kåre Smith Heggland 

Saksframlegg 

Styre Sørlandet sykehus HF  

Møtedato 19.09.2019  

Sak nr. 051-2019 Sakstype Orientering 
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Årsplan 2019 styret ble vedtatt 20.12.2018. 

Årsplanen er oppdatert til styremøtet. 

Forslag til vedtak 

1. Styret tar status årsplan 2019 til orientering. 

 
 
 

Vedlegg 

 Oppdatert årsplan 2019 
  

 
 
 
  
 



 

Årsplan for styret 2019 

Faste saker på møtene 

 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll 
 Virksomhetsrapport 
 Orientering ved administrerende direktør 
 Orientering ved styreleder 
 Orientering fra Brukerutvalget 

 
Fokusområde 2019 

 Virksomhetsprogrammet Kvalitet og modernisering – for et bærekraftig sykehus 
 
Møte Saker Informasjon – tema-

/orienteringssaker 
Status - oppfølging 

13. feb 
 

Foretaksmøte SSHF 
Felles styreseminar Helse Sør-Øst 

Gardermoen 
Oppdrag og bestilling 2019 

 

1. mar 
(fredag) 
SSK 
 

Tertialrapportering 
- risikovurdering 
- tilsyn og status avvik 
- konsernrevisjonens rapporter 

Årlig melding 2018 
Oppdrag og bestilling 2019 og foretaksprotokoll 
Erklæring om lederes ansettelsesvilkår 

Presentasjon med Pasient- og 
brukerombudet 
Uønsket variasjon 
Helsebyen Eg 

 

30. april 
(Tirsdag) 
SSA 

Årsberetning og årsregnskap 2018 
Revisors beretning 
HMS-rapport 

Kvalitet og modernisering  

20. jun 
SSF

Tertialrapportering 
- risikovurdering 
- tilsyn og status avvik 
- konsernrevisjonens rapporter 

 
 

Møte med tillitsvalgte/verneombud 
Investeringer i e-helse og med.teknisk 
utstyr 

Utsettes pga. streiken 
Utsettes til høsten 
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Møte Saker Informasjon – tema-
/orienteringssaker 

Status - oppfølging 

18. sep Styreseminar   

19. sep 
SSK 

Møtedatoer neste år 
Tertialrapportering  

- risikovurdering 
- tilsyn og status avvik 
- konsernrevisjonens rapporter 

Styrets føringer for ny strategiplanperiode 
2020-2022 (utsettes) 

Samhandling med kommunene 
(utsettes) 
 

 

30. okt Styreseminar Styrets egenevaluering  

31. okt 
SSA 

Budsjettforutsetninger 2020 
Samdata 2018 
Informasjon fra KLP 
Presentasjon av kvalitetssystemet 
Status for investeringsbehovet ved SSHF 

Møte med tillitsvalgte/verneombud 
Kvalitet og modernisering 
 

 

12. des 
SSK 
 

Budsjett 2020 
Årsplan neste år 
Plan for arbeid med ny strategiplan (prosess) 

Møte med Brukerutvalget (utsatt) 
 
 

Møtet flyttet fra 19.12.2019 

Temasaker 
styret 
ønsker  
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Oppfølging av saker behandlet i styret 
Tekst i kursiv er ny eller endret fra forrige møte. 

Felt markert med grått tas ut av listen til neste møte. 

 

Saksnr. Sakstittel Oppfølging Status – merknad 
079-2015 
104-2015 
005-2016 
017-2016 
029-2016 
040-2016 

Ny klinikkstruktur SSHF Beskrive 

- ivaretakelse og styrking av faglig samarbeid på 
tvers 

- sikre spesialisering LIS og sykepleiere 

- utforming av insentiver 

- etablering av virksomhetsstyring i ny modell 

Status gjennomføring rapporteres i 
styremøtene 
 
Evaluering gjennomføres i perioden 
april- august 2019.  
Rapporten er forsinket. 

034-2019 Virksomhetsrapporten 2. Styret forventer at administrerende direktør sin 
forsterkede sin oppfølging av økonomiske tiltak gir 
resultater, særlig innen somatikk, og forutsetter at tiltak 
med manglende effekt blir kompensert med nye tiltak 
for sikre økonomisk balanse. 
3. Styret ber om at det arbeides videre for å sikre faglig 
og økonomisk bærekraft i tråd med økonomiplanen, og 
ber om en konkretisering av effekter av tiltak i 
klinikkene og gevinstpotensialet i KOM-programmet i 
de kommende styremøtene høsten 2019. 
4. Styret ber administrerende direktør til styremøtet i 
september legge fram en konkretisering med effekt av 
pågående tiltak, KOM og andre nødvendige tiltak. 
Dette for å sikre SSHF nødvendig investeringskapasitet 
innen 2020-2022. 

Styresak 045-2019 til møtet 19.09.2019 

 


