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Sak 48/15 Status gjennomføring av Oppdrag og bestilling 2015 for Sunnaas 
sykehus HF  

 

Forslag til vedtak:  
Styret tar saken til etterretning. 
 
Sammendrag og konklusjoner: 
Oppdrag og bestilling 2015 for Sunnaas sykehus HF ble vedtatt i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 12. 
februar 2015. 
 
Foretaket har gjennom 1. halvår levert godt på alle områder, og ligger godt an til å nå alle aktuelle mål 
gitt foretaket i Opprag og bestiller dokumentet innen utgangen av 2015.  
 
Foretaket rapporterer månedlig til Helse Sør – Øst RHF og eget styre med fokus på: 
 

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, 

bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi 

 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 

 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 

 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 

 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av 
forbedringstiltak for egen enhet. 

 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Foretaket rapporterer på Oppdrag og bestilling i Årlig melding til Helse Sør – Øst RHF. Årlig melding 
settes opp etter en mal utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF. 
 
Styret ba i september 2012 om at foretaket legger som fast rutine en halvårlig rapportering om status på 
gjennomføring av Oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. 
 
Eier har sendt ut et tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2015 (-tilleggsdokument etter Stortingets 
behandling av Prop.119 D (2014-2015), datert 30. juni 2015) til de regionale helseforetakene med 
tilleggsbestillinger under følgende områder: 

1. Tildeling av midler 
 

2. Tiltak for å redusere variasjon i ventetider og effektivitet 
a. Utarbeidelse av forslag til indikatorer og fagområder for prioritert styringsmessige 

oppfølging 



b. Etablering av nettverk for å fremme metodeutvikling på tvers av RHF 
c. Etablering av regionale innsatsteam og arenaer for utveksling er erfaring om 

endringsprosesser 
d. Innføre lengre planleggings. Og timetildelingshorisont ved poliklinikker 
e. Bruke innsikt i variasjon i liggetid og andel dagbehandling i forbedringsarbeid 
f. Bruke innsikt om variasjon i forbruk av helsetjenester i forbedringsarbeid 

 
3. Kvalitet og pasientsikkerhet 

 
4. Andre styringskrav 

o Omstillingsprosesser 
o Lærlinger 

 
Helseforetakene har fått noen nye mål innen ovennevnte områder som det skal rapporteres på i Årlig 
melding 2015.  
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg 1: Status gjennomføring av Oppdrag og bestilling 2015 for Sunnaas sykehus HF  
Vedlegg 2: Oppdrag og bestilling 2014 for Sunnaas sykehus HF 
Vedlegg 3: Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2015 
 

 


