Til styret i Sunnaas sykehus HF

Dato: 28.09.17

Sak 44/17 Rapport fra premissutvalget

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.
Sammendrag og konklusjoner
Foretaksledelsen i Sunnaas sykehus HF vedtok i mars 2017 å nedsette et partssammensatt
premissutvalg av sentrale fagfolk, tillitsvalgte, brukerrepresentant og ledere. Mandatet til
premissutvalget var å forberede noen anbefalinger til ledelsen i Helse Sør – Øst RHF (HSØ)
vedrørende to viktige prosesser:
1) Det regionale utviklingsplanarbeidet med fokus på pasienttilbudet innen
spesialisert/høyspesialisert rehabilitering.
2) Mulig ny inntekstmodell/finansiering av Sunnaas sykehus.
Premissutvalget leverte sin rapport medio juni 2017, og anbefalte at utvalgets arbeid skulle
videreføres i arbeidet med utviklingsplan for Sunnaas sykehus gjennom høsten 2017. Det ble gjort
en grundig gjennomgang og analyse av den økonomiske driftsmodellen knyttet til pasienttilbudet.
Resultatet av utvalgets arbeid er videreformidlet til prosjektet, som er igangsatt for ny
inntektsmodell/finansiering av Sunnaas sykehus.
Bakgrunn for saken
Styret i Sunnaas sykehus ble i styremøte 30.03.17 orientert om at foretaksledelsen hadde vedtatt
å nedsette et partssammensatt utvalg av sentrale fagfolk, tillitsvalgte, brukerrepresentant og
ledere. Mandatet til utvalget var å forberede noen anbefalinger til ledelsen i HSØ om det
regionale utviklingsplanarbeidet med fokus på pasienttilbudet innen spesialisert/høyspesialisert
rehabilitering, og til prosess igangsatt om mulig ny inntektsmodell/finansiering av Sunnaas
sykehus. Mandatet var omfattende og inkluderte i kortversjon følgende områder:

Utviklingsplan – pasienttilbudet
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Foreslå hvilke pasienttilbud som kan overføres til
sykehusområdene/rehabiliteringsinstitusjonene som har avtale med HSØ
Hvilken konsekvens vil en slik overføring få for Sunnaas sykehus med hensyn til endret
kapasitet?
Hvordan kan frigjort kapasitet konverteres mot et utvidet ansvar for Sunnaas sykehus på
nasjonalt og regionalt nivå?
Hvordan kan Sunnaas sykehus alternativt til overføring av oppgaver avlaste
sykehusområdene/rehabiliteringsinstitusjonene.

Ny inntektsmodell/finansiering av Sunnaas sykehus:



Hva er de kritiske områdene mht. dagens finansiering av kjernevirksomheten, samt
nødvendig forutsigbarhet relatert til langsiktig planlegging?
Hvilke endringer til dagens finansieringsmodell er ønskelig for å sikre en trygg og langsiktig
finansiering av kjernevirksomheten ved Sunnaas sykehus?

Målet med premissutvalgets arbeid var å synliggjøre aspekter innen fagfeltet spesialisert
/høyspesialisert rehabilitering, som, sett fra sykehusets side, var viktige premisser å formidle til
ledelsen i HSØ før full utrulling av de regionale prosessene.
Samtidig som premissutvalget fikk sitt mandat, ble det avklart at fagråd i rehabilitering HSØ skulle
ha en sentral rolle i arbeidet med å foreslå en oppgave- og funksjonsfordeling knyttet til regionale
og nasjonale tilbud innen spesialisert rehabilitering. Sunnaas sykehus har flere medlemmer i
fagrådet. Parallelt ble det fra HSØ sin side tatt initiativ til dialog rundt prosessen med ny
finansieringsmodell for Sunnaas sykehus, hvor sykehuset ble trukket aktivt inn i dette arbeidet.
Premissutvalget leverte sin rapport til medio juni 2017 og konkluderte med at utvalgets arbeid la
et godt grunnlag for det videre arbeidet med utviklingsplan for Sunnaas sykehus, og spesielt til
prosjektet med ny inntektsmodell/finansiering av Sunnaas sykehus som var igangsatt i regi av
styret i HSØ.
Det vil i styremøtet bli gitt en kort presentasjon av utvalgets arbeid. Rapporten vedlegges i sin
helhet.

Vedlegg: Premissutvalgets grunnlagsoppsummering
Einar Magnus Strand
Administrerende direktør
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