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Årlig melding 2021 legges fram for styret til behandling. 

Styrebehandlet Årlig melding skal oversendes HRF-et innen 1. mars 2022. 

Forslag til vedtak 
1. Administrerende direktør får fullmakt til å innarbeide innspill fra 

behandlingen i styremøtet. 

2. Styret vedtar Årlig melding 2021. 
 

Vedlegg til saken 
• Utkast til Årlig melding 2021 
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Bakgrunn for saken 
Vedtektene for Sørlandet sykehus bestemmer i § 14 at styret hvert år skal sende en 
melding til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets plandokument for 
virksomheten og styrets rapport for foregående år. 

Saksopplysninger 
Årlig melding er Sørlandet sykehus HFs tilbakemelding til eier på krav og mål gitt i 
Oppdrag og bestilling 2021 og i foretaksmøter. Dokumentet inneholder også en 
plandel.  

Disposisjonen følger mal utarbeidet at Helse Sør-Øst RHF. 2021 ble et år preget av 
covid-19-pandemien, noe som førte til redusert måloppnåelse.  

Del II av Årlig melding er en detaljert rapportering av SSHFs oppfølging av krav gitt 
i Oppdrag og bestilling 2021. Denne ble oversendt RHF-et innen fristen 20. januar 
2022. Det er innført kategorier for egenvurdering av grad av måloppnåelse i del II. 

Oppnådd 45 

Delvis oppnådd 17 

Ikke oppnådd 5 

Brukerutvalget, ungdomsrådet og tillitsvalgte har utarbeidet hver sitt punkt i Årlig 
melding, og de har også fått fullstendig utkast til uttalelse. 

Vurdering 
Administrerende direktør mener forslag til Årlig melding 2021 på en dekkende 
måte beskriver helseforetakets virksomhet i 2021 og gjør rede for utfordringer og 
planer for virksomheten videre framover. Det er god måloppnåelse på en rekke 
områder, på tross av at året har vært preget av Covid-19. Det er også områder der 
foretaket vil fortsette arbeidet med bedret måloppnåelse. Ventetider, 
økonomistyring og produktivitet er blant disse. 

Administrerende direktør legger stor vekt på arbeidet med å redusere risiko for 
fremtidige uønskede hendelser. Arbeid med oppfølgingsplanen etter tilsyn og 
revisjon er fulgt opp gjennom 2021.   

Administrerende direktør inviterer styret til å vedta årlig melding. 
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