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Til Styret for Sunnaas sykehus HF 

  Dato 19.02.16  

 

Sak 04/16 Oppdrag og bestilling 2016 for Sunnaas sykehus HF  
 
Forslag til vedtak: 
Oppdrag og bestilling 2016 for Sunnaas sykehus HF fra Helse Sør-Øst RHF tas til etterretning. 
 
Sammendrag og konklusjoner 
Endelig dokument blir overlevert fra Helse Sør-Øst RHF etter foretaksmøtet 18.februar 2016.  
Det må påregnes at det endelige dokumentet er noe forskjellig fra den foreløpige utgaven som 
er sendt styret i forkant av styremøtet (vedlegg). 
  
Bakgrunn for saken 
Helse Sør-Øst RHF har gjennom Oppdrag og bestilling 2016 tatt inn bestillingene fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og de mål som regionen selv har satt.  
 
I oppdragsdokument 2016 til Helse Sør-Øst RHF vises det til Regjeringens overordnede 
målsetninger. Disse forutsetter at virksomheten skal innrettes med sikte på å nå følgende 
overordnede mål: 
 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 
For å spisse og tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen er det 
vedtatt målformuleringer som en del av Plan for strategisk utvikling 2013-2020. Målene 
uttrykker organisasjonens ambisjoner om tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet: 
 

 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 

 Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. 

 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. 
 
Strukturen i oppdragsdokumentet fra departementet til HSØ er endret fra 2016. dette 
medfører endringer i strukturen i oppdrag og bestilling 2016 fra HSØ til foretakene. HSØ vil 
følge opp punktene under mål 2016 i de faste oppfølgingsmøtene med Sunnaas sykehus HF. 
Foretaket skal også følge gjennomføre punktene under andre oppgaver 2016. Sunnaas sykehus 
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HF skal rapportere på mål 2016 og andre oppgaver 2016 i årlig melding 2016.  
 
Dokumentet er bygget opp etter følgende områder: 
 

1. Innledning 
2. Overordnede mål 
3. Krav og rammer for 2016 
4. Oppfølging og rapportering 
5. Vedlegg 

 
 
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 
2016 og revisjon av langtidsplanen for 2016 -2019, som vil utlede de myndighetskrav og 
særlige oppdrag som gjelder for SunHF. Plan og måldokument 2016 legges frem for styret 30. 
mars 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kathi Sørvig 
Fung. Adm.dir. 
 
Vedlegg (1) 


