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Styresak 22-2022 Årlig melding 2021 Helgelandssykehuset HF 

 
Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret viser til den vedlagte rapporten Årlig melding 2021 Helgelandssykehuset HF med 
vedlegg, og vedtar denne som Årlig melding fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF 
for 2021. 

Formål: 
I denne saken presenteres Årlig melding 2021 fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord 
RHF.  
 
Bakgrunn/Sammendrag: 
Rapporten Årlig melding (vedlegg 1) gis i en excel-mal fra Helse Nord RHF som er dekkende 
for den rapporteringen som skal gis. Malen følger rapporteringspunktene (kravene) i 
Oppdragsdokument 2021 samt en del av punktene i vedleggene til dokumentet, og 
helseforetakets rapportering er satt inn i rapporten på hvert enkelt punkt. Noen av 
punktene er kommentert i et eget vedlegg (vedlegg 2). For alle punktene er det angitt 
helseforetakets egen vurdering av måloppnåelse samlet for hele året. 
 
Rapporten ble oversendt administrativt til Helse Nord RHF i tråd med fristen 04.02.2021.  
Tilleggsspørsmål fra Helse Nord til krav nr 79 ble besvart 16.02, (vedlegg 3). 
 
Foretakstillitsvalgte ble orientert om rapporten i kontaktmøte 02.02.2022, (vedlegg 4).  
Det ble i møtet enighet om at tillitsvalgte kunne ettersende innspill vedr. Årlig melding.  
Ni foretakstillitsvalgte og foretaksverneombudet ettersendte en uttalelse som er vedlagt, 
(vedlegg 5). 
 
Generelt leverer Helgelandssykehuset godt på kravene i Oppdragsdokumentet 2021. Krav 
med restanser vil bli fulgt opp i 2022. Av 84 krav vurderes måloppnåelsen høy for 47 av 
kravene, middels for 30 og lav for 6. 1 av kravene var ikke aktuelt i 2021.  
 
 
 
Hulda Gunnlaugsdottir  
Administrerende direktør 
 
 
 
 



 

Vedlegg: 
1. Rapport Årlig melding 2021 Helgelandssykehuset HF   
2. Vedlegg til Årlig melding 2021 Helgelandssykehuset HF  
3. Årlig melding 2021 - svar på tilleggsspørsmål fra Helse Nord RHF 
4. Referat kontaktmøte foretakstillitsvalgte 02.02.2022 
5. Uttalelse foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud 15.02.2022 

 


