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Forslag til vedtak 
 
Styret gir administrerende direktør fullmakt til, i samråd med styreleder, å justere årlig 
melding 2019 ut i fra de endelige driftsresultater for 2019 og innspill fremkommet i møtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesodden, 19.02.2020 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Sunnaas sykehus HF har i oppdrag å levere styrebehandlet årlig melding om foretakets 
virksomhet i 2019 til Helse Sør-Øst RHF innen 1. mars 2020. Årlig melding settes opp etter en 
mal utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF og består av følgende deler: 
 

• Innledning og vurdering (Del I)  
• Rapporteringer (Del II) 
• Styrets plandokument (Del III) 

 
Rapporteringsdelen, del II, for 2019, ble sendt til Helse Sør-Øst RHF 20. januar 2020.  
Rapporteringsfrist for revidert årsregnskap m/ noter, rapportpakke 2, er 28.02.20. Endelig 
driftsresultat for 2019 blir oppdatert før oversendelse av årlig melding til Helse Sør-Øst RHF, 
innen fristen 1. mars 2019. 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
Sunnaas sykehus HF har i oppdrag å levere styrebehandlet årlig melding om foretakets 
virksomhet i 2019 til Helse Sør-Øst RHF innen 1. mars 2020. I årlig melding består av 3 deler; 
Innledning og sammendrag (Del I), rapporteringer (Del II) og Styrets plandokument (Del III) 
 
Del I – Innledning og vurdering     
Denne delen inneholder generell informasjon som i hovedsak tilsvarer første del av 
sammendraget i utviklingsplan 2035 pluss oppdatert organisasjonskart, tall, 
virksomhetsstyring og uttalelser fra tillitsvalgte, brukerutvalg og ungdomsråd. Under punkt 
2.1; Vurdering av virksomheten – positive resultater og uløste utfordringer skal foretaket 
trekke fram områder som særlig peker seg ut, og som en ønsker å løfte fram, som 
henholdsvis positive eller utfordrende for Sunnaas sykehus. For året 2019 har foretaket valgt 
å trekke fram følgende områder under positive resultater; økt poliklinisk aktivitet, nye 
kliniske tilbud og kompetansetilbud, digital postgang, høy forsknings- og innovasjonsaktivitet 
og miljøgevinster. Under punktet uløste utfordringer har foretaket valgt å trekke fram 
følgende områder; avklare fullføring av det komplette Sunnaas sykehus HF – byggetrinn 3, 
risiko- og sårbarhetsanalyser(ROS) på MTU-området, samarbeidsavtaler med helseforetak 
om program for Helse og arbeids, IKT – leveranser fra Sykehuspartner HF, trippeldiagnoser, 
finansieringssystemet for rehabilitering og alternativ oppfølging av NS ISO 14001 
 
Siste punktet i del I er punkt 2.2; Evaluering av egen virksomhet og organisering. 
 
Del II - rapporteringer 
I denne delen svarer foretaket opp på oppdrag – og bestilling 2019 fra Helse Sør-Øst RHF.  
Første utkastet av denne ble sendt til Helse Sør-Øst innen fristen 20. januar 2020. 
Rapporteringsdelen med riktige regnskapstall for 2019 inngår i den totale leveransen av årlig 
melding som sendes innen 1. mars 2020.  
 
Del III – styrets plandokument 
Denne delen av årlig melding er forenklet og nedtonet fra tidligere år. Helse Sør-Øst ber 
foretakene om å vurdere og vise til styregodkjente strategidokumenter. Sunnaas sykehus har 
i tillegg valgt å løfte frem deler av sammendraget fra utviklingsplan 2035. 
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3. Administrerende direktørs anbefaling 
Administrerende direktør ber Styret om fullmakt til, i samråd med styreleder, å justere årlig 
melding 2019 ut i fra de endelige driftsresultater for 2019 og innspill som fremkommer i 
møtet. 
 
 
Vedlegg 
Årlig melding 2019 Sunnaas sykehus HF 
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