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Sak 0819    Virksomhetsstatus pr 31. januar 2019  
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar saken om virksomhetsstatus til etterretning.  
 
Sammendrag og konklusjoner  
Resultat januar 2019: 
 

 
 
Foreløpig resultat 2018: 
Årsregnskap for 2018 er under arbeid og vil være ferdig revidert innen 01.03.2019. Fra rapportert 
resultat 20.1.2019 er nå foreløpig økonomisk resultat endret fra 24,1 millioner til 27,5 millioner. 
 
Bakgrunn for saken 
Statusgjennomgåelsen gis med utgangspunkt i felles styringsverktøy for foretaksledelsen. Den 
enkelte klinikk- og avdelingssjef redegjør regelmessig i dialogmøter for situasjonen innenfor eget 
ansvarsområde med spesiell fokus på tiltak for å rette opp eventuelle negative avvik. 
Hovedmålsettingen med saken er å sikre at styret får tilstrekkelig informasjon om 
resultatoppnåelse når det gjelder oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF på utvalgte 
indikatorer.  
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13. februar 2019 ble avtale om oppdrag og bestilling mellom Helse Sør-Øst RHF og Sunnaas 
sykehus HF undertegnet. Alle nye mål er derfor ikke innarbeidet i denne virksomhetsstatusen. 
Foretaket vil i løpet av en måned gjennomføre interne prosesser om målplassering. 
Administrasjonens forslag vil bli lagt frem i styremøtet 27.3.2019. 
 
Foretaket rapporterer på en rekke indikatorer månedlig, kvartalsvis, tertialvis og årlig. 
Indikatorene i virksomhetsstatus er valgt ut for å gi styret et overblikk. I 201 ble det gjort noen 
endringer der utvidet rapportering på ventetid ble lagt inn. I tillegg har foretaket presentert 
enkelte indikatorer utfyllende når styret har bedt om dette. I rapportering pr januar 2019 er ny 
indikator for andel epikriser sendt innen en dag lagt inn. Foretaket vil i løpet av en måned 
gjennomgå alle målkrav og komme med forslag til eventuelle endringer til indikatorer i 
virksomhetsstatus 27.3.2019. 
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