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ÅRLIG MELDING 2021 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 
 
 
 
Forslag til 
 

VEDTAK: 
 
 
 

1. Styret godkjenner Årlig melding 2021 for Sykehuset Innlandet og ber om at den 
oversendes Helse Sør-Øst RHF innen fristen 1. mars 2022. 
   

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å sluttføre Årlig melding 2021 for 
Sykehuset Innlandet med de justeringer som framkom i forbindelse med 
styrebehandlingen. 
 

 
 
 
 
 
Brumunddal, 18.februar 2022 
 
 
 
Alice Beathe Andersgaard 
administrerende direktør 
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SAKSFREMSTILLING 
SAK NR.  014 – 2022 

 
 

Bakgrunn 
Ifølge § 14 i vedtektene for foretaket skal styret i Sykehuset Innlandet hvert år sende en 
melding til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets rapport for foregående år og styrets 
plandokument for virksomheten.  
 

Saksframstilling 
Årlig melding er styrets rapportering til Helse Sør-Øst RHF om hvordan Sykehuset 
Innlandet har fulgt opp det regionale helseforetakets bestilling gjennom oppdrags-
dokument, foretaksprotokoller og tilleggsdokumenter gjennom året.  
 
Årlig melding skrives etter fast mal for alle helseforetak i foretaksgruppen og er inndelt 
i tre deler, innledning og sammendrag, rapportering på alle styringskrav fra Oppdrag og 
bestilling 2021 og protokoll fra foretaksmøter, samt en plandel. Helse Sør-Øst RHF er 
godt kjent med foretakets strategiske planer. Det regionale helseforetaket har derfor 
bestemt at det i plandelen er tilstrekkelig å vise til styrebehandlede dokumenter under 
forutsetning av at disse gir en dekkende beskrivelse.       
 
Det anbefales at administrerende direktør gis fullmakt til å sluttføre endelig dokument 
med innarbeidelse av de innspillene som kom i styremøtet. Årlig melding 2021 for 
Sykehuset Innlandet skal oversendes Helse Sør-Øst RHF innen fristen 1. mars 2022. 
 

Administrerende direktørs vurdering 
Året 2021 har som 2020, i stor grad vært preget av covid-19 pandemien.   
Styringskrav fra protokoller fra foretaksmøter og i «Oppdrag- og bestilling» er fulgt opp. 
Måloppnåelsen innenfor enkelte områder er ikke tilfredsstillende og foretaket må 
arbeide aktivt med forbedring.  Sykehuset Innlandet viderefører arbeidet med å 
redusere ventetider, spesielt innenfor psykisk helsevern for barn og unge, arbeidet med 
å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, samt å videreføre 
arbeidet med pasientforløp og bedre kvalitet og pasientsikkerhet.   
 
Det har vært lange perioder med høyt fravær og redusert aktivitet som i stor grad har 
påvirket det økonomisk resultatet i 2021.   
 
De ansatte har gjennom pandemien gjennomført tallrike endringer, fulgt skiftende 
rutiner og prosedyrer og lagt ned stor innsats for å gi befolkningen i Innlandet gode 
spesialisthelsetjenester. Gjennom denne innsatsen fra alle medarbeidere har Sykehuset 
Innlandet levert gode resultater innenfor våre fire hovedoppgaver; pasientbehandling, 
forskning, utdanning av helsepersonell og pasientopplæring.    
 
 
Vedlegg: Årlig melding 2021 for Sykehuset Innlandet HF 
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