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Forslag til vedtak: 
Oppdrag og bestilling 2017 for Sunnaas sykehus HF tas til etterretning. 
 
 
Sammendrag og konklusjoner 
 

Oppdrag og bestilling 2017 (OBD 2017) for Sunnaas sykehus HF (SunHF) ble overlevert fra Helse 
Sør-Øst RHF (HSØ) i foretaksmøtet 15. februar 2017.  

HSØ har gjennom OBD 2017 tatt inn bestillingene fra Helse- og omsorgsdepartementet og de mål 
som regionen selv har satt.  
 
Bakgrunn for saken 
I OBD  2017 fra HSØ 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 

 
Dette skal skje innenfor de ressurser som blir stilt til rådighet. 
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. 
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I OBD 2017 er det lagt vekt på at styringsbudskapet skal fremstilles samlet slik at oppfølging og 
rapportering blir så oversiktlig som mulig. HSØ vil følge opp punktene under mål 2017 i de faste 
oppfølgingsmøtene med SunHF. Foretaket skal også gjennomføre punktene under andre oppgaver 
2017. SunHF skal rapportere på Mål 2017 og andre oppgaver 2017 i Årlig melding 2017.  
 
OBD 2017 er bygget opp etter følgende områder: 

1. Innledning 
2. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
3. Tildeling av midler og krav til aktivitet 
4. Organisatoriske krav og rammer  
5. Oppfølging og rapportering 
6. Vedlegg 

 
Noen særskilte oppgaver/ områder for SunHF 
Omstillingsarbeid er eget punkt under innledningen. Her vises det til Opptrappingsplan for 
habilitering og rehabilitering(2017-2017) og Stortingsmelding 26 (2014-2015) Fremtidens 
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. I tråd med disse skal SunHF bidra til å øke kompetansen i 
kommunal helse- og omsorgstjeneste.  
 
Under område 2; Bedre kvalitet og pasientsikkerhet fremgår det at SunHF skal implementere 
pakkeforløp hjerneslag. Videre er det lagt vekt på samvalg – arbeidet med å sikre pasienten som 
likeverdig part i pasientbehandlingen, og tilrettelegge for deltakelse i beslutninger som berører 
egen helse og behandling. Videre er det vektlagt viktigheten av å utvikle tiltak for å forebygge og 
ivareta beredskap for håndtering av vold og trusler mot helsepersonell og medpasienter. 
Helsedirektoratet skal gjennomføre en kartlegging av omfanget og av hvordan arbeidsgiver 
ivaretar dette område i de enkelte helseforetak. HSØ vil bidra i dette arbeidet, og vil komme med 
mer informasjon hvis det er aktuelt med videre oppfølging fra SunHF. 
 
Ny Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten trådte i kraft fra 1. 
januar 2017. Den nye forskriften er et sentralt virkemiddel som plasserer ansvar og beskriver helt 
grunnleggende krav som SunHF må styre etter for å gi forsvarlige og gode helsetjenester, og for 
forbedre tjenester som ikke er gode nok. Dette innebærer blant annet å tilrettelegge for god 
meldekultur som bidrar til utvikling og læring, og tilrettelegge for godt samarbeid mellom ledelse 
og ansatte for at en skal lære av hverandre. Det vises til tidligere krav om å videreføre arbeidet 
med å bedre pasientsikkerheten og se dette i sammenheng med helse, miljø og sikkerhet. Den nye 
forskriften erstatter den gamle internkontrollforskriften i helse- og omsorgtjenesten.  
 
Alle regioner skal innen 31.12.18 utarbeide utviklingsplaner med en tidshorisont frem mot 2035. 
SunHF skal utarbeide egne utviklingsplaner basert på regionale føringer ref. sak 008-2017 
Regionale føringer for helseforetakenes arbeid med utviklingsplaner – behandlet i styret for HSØ  
02.02.17.  
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Det er understreket at mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil 
kreve fortsatt 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.  
 
Foretaket er i sluttfasen av arbeidet med utarbeidelse av årlig plan- og måldokument for 2017 og 
revisjon av langtidsplanen for 2017 -2020, som vil utlede de myndighetskrav og særlige oppdrag 
som gjelder for SunHF. Plan og måldokument 2017 legges frem for styret 30. mars 2017.  
 
 
 
Einar Magnus  Strand 
Adm. dir. 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Oppdrag – og bestillerdokument 2017 for Sunnaas sykehus HF 
 


