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Til Styret for Sunnaas sykehus HF 

  Dato 13.02.15  

 

Sak 04/15 Oppdrag og bestilling 2015 for Sunnaas sykehus HF  
 
Forslag til vedtak: 
Oppdrag og bestilling 2015 for Sunnaas sykehus HF fra Helse Sør-Øst RHF tas til etterretning. 
 
Sammendrag og konklusjoner 
Endelig dokument ble overlevert fra Helse Sør-Øst RHF etter foretaksmøtet 12.februar 2015.  
Det må påregnes at det er noe forskjellig fra versjonen som er sendt styret datert 6. februar 
2015. 
  
Bakgrunn for saken 
Helse Sør-Øst RHF har gjennom Oppdrag og bestilling 2015 tatt inn bestillingene fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og de mål som regionen selv har satt.  
 
Dokumentet er bygget opp etter følgende områder: 

1. Innledning med overordnede føringer og visjon, verdigrunnlag og mål for 
helseforetaksgruppen 

2. Tildeling av midler 
3. Aktivitet 
4. pasientens helsetjeneste 
5. Kvalitet og pasientsikkerhet 
6. Personell, utdanning og kompetanse 
7. Forskning og innovasjon 
8. Styringsparametre 2015 
9. Oppfølging og rapportering 
10. Organisatoriske krav og rammebetingelser 

 
De overordnede mål videreføres uforandret fra tidligere år, og dokumentet er noe mindre 
omfattende med færre årsmål enn tidligere. Oppdragsdokumentet er utformet generelt, og 
foretakets innspill på områder som ikke er relevante for Sunnaas sykehus HF (SunHF) er ikke 
fjernet. 
Det er understreket at relevante bestillinger og mål fra det tidligere dokumentet fortsatt vil 
kreve oppfølging av foretaket selv om de ikke er nevnt i årets dokument. Det må videre 
påregnes at det i løpet av året kommer supplerende eller nye styringsbudskap/ oppdrag. Disse 
vil bli gitt SunHF i foretaksmøter.  
 
Administrasjonen har iverksatt arbeidet med utarbeidelse av årlig plan- og måldokument for 
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2015 og revisjon av langtidsplanen for 2015 -2018, som vil utlede de myndighetskrav og 
særlige oppdrag som gjelder for SunHF. Plan og måldokument 2015 legges frem for styret 25. 
mars 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einar M.Strand 
Adm.dir. 
 
Vedlegg:  
Foreløpig versjon av Oppdrag og bestilling 2015. Sendes kun elektronisk 


