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112-2020 Virksomhetsrapport per september 2020 

 

Oppsummering 

Saken presenterer virksomhetsrapport for september 2020. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret merket seg den positive utviklingen innen pakkeforløp kreft. Styret viste til at det 
også er en positiv aktivitetsutvikling innen psykisk helsevern barn og unge. Samtidig 
forventer styret at ventetiden for denne pasientgruppen går ned. Styret viste til at 
aktiviteten i sykehusene er i ferd med å normaliseres, men at det er utfordringer innen 
enkelte fagområder. 
 
Styret kommenterte bemanningsutfordringen og at den bør løses med strukturelle tiltak. 
Videre merket styret seg at det har vært flere driftsutfordringer i Sykehuspartner HF i 
september og at det er utfordringer innen investeringsområdet for IKT. 
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret tar virksomhetsrapport per september 2020 til etterretning. 
  

Journalført i Public 360°



 

 Side 2 av 2 

 

113-2020 Virksomhetsrapport for andre tertial 2020 

 

Oppsummering 

Virksomhetsrapport per andre tertial 2020 omhandler status for styringsmålene 2020 for 
drift. Rapporten er bygget opp etter mal av styringsplakat for 2020. Under særskilte tema 
omtales samvalg og testaktivitet og –kapasitet i forbindelse med Covid-19 pandemien. 
Sykehuspartner HF og de felleseide helseforetakene omtales i egne kapitler. I tillegg 
inneholder tertialrapporten risikovurdering med tilhørende tiltaksliste.  
 
Det utarbeides egne tertialrapporter for regional IKT-prosjektportefølje, programmene ISOP 
og STIM som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF og for regionale byggeprosjekter. Av 
denne grunn omtales ikke IKT- og byggområdet i denne rapporten. 
 
Som vedlegg til tertialrapporten følger en status for oppfølging av oppdrag der Helse Sør-Øst 
RHF er rapporteringsansvarlig («halvårsrapport»). Halvårsrapporteringen bygger på en 
vurdering av om det enkelte krav vil bli oppfylt inneværende år. Oversikten viser også 
oppdrag som er gitt til alle de regionale helseforetakene, der Helse Sør-Øst RHF har fått 
ansvar for å koordinere arbeidet. Administrerende direktør kommenterte at det er feil i 
rapportering for pakkeforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
Her har Helsedirektoratet gitt ut tall for første tertial. Tallene vil presenteres i neste 
virksomhetsrapport.  
 

Kommentarer i møtet 

Styret kommenterte at det er en god rapport som gir et dekkende bilde av virksomheten. 
Styret diskuterte risikovurderingen, inkludert restrisiko, akseptabel risiko og metodikken 
for risikovurderingen. Styret er tilfreds med risikovurderingen.  
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar virksomhetsrapport for andre tertial 2020 til etterretning. 
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