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Forslag til vedtak 
Oppdrag og bestilling 2019 for Sunnaas sykehus HF tas til etterretning. 
 
 
 
Sammendrag og konklusjoner 
Gjennom oppdrag og bestilling (OBD) gis Sunnaas sykehus HF styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF 
(HSØ) for 2019. OBD 2019 for Sunnaas sykehus HF ble overlevert fra HSØ i foretaksmøtet den 13. 
februar 2019.  
HSØ har gjennom OBD 2019 tatt inn bestillingene fra Helse- og omsorgsdepartementet og de mål 
som regionen selv har satt.  
 
Bakgrunn for saken 
I OBD 2019 fra HSØ vises det til innledningsvis overordnede føringer: 
 
1. Hovedmål 
Virksomheten ved Sunnaas sykehus HF skal i 2019 innrettes med sikte på å nå følgende hovedmål: 

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

 
Helseforetaket skal igangsette tiltak som understøtter satsingsområdene i regional utviklingsplan: 

1. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring 
2. Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 
3. Redusere uønsket variasjon 
4. Mer tid til pasientrettet arbeid 
5. Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste 
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2. Pasientens helsetjeneste 
Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. I møtet med helsetjenesten skal hver enkelt 
pasient oppleve respekt og åpenhet, og medvirkning i valg av egen behandling og hvordan den 
skal gjennomføres. Brukere skal involveres i beslutningsprosesser gjennom samvalg slik at de 
sikres reell innflytelse. Pasientene skal oppleve helhetlige og sammenhengende tjenester også 
mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det må etableres gode arenaer og systemer for 
informasjonsutveksling, veiledning og kompetanseoverføring mellom spesialist- og 
kommunehelsetjenesten. Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom 
helsepersonell og pasient, som også innebærer bruk av tolketjenester når det er behov for det. 
Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres 
fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når beslutninger tas. 

 
3. Tilgang til spesialisthelsetjenester 

Helse Sør-Øst RHF har ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til 
spesialisthelsetjenester slik dette er fastsatt i lover og forskrifter. Sunnaas sykehus HF skal 
følge opp dette innenfor sitt ansvarsområde. Dette skal skje innenfor de ressurser som blir stilt 
til rådighet. 

 
4. Omstilling av spesialisthelsetjenester 

Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal ikke gjennomføres før 
kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Det er en forutsetning at omstillingen 
gir brukerne et kontinuerlig og like godt eller bedre tjenestetilbud enn før. 

 
5. Deltagelse i regionale prosjekter 

Når helseforetaket anmodes om bistand i prosjekter ledet av Helse Sør-Øst RHF skal 
nødvendige ressurser til å gjennomføre prosjektene stilles til disposisjon. Utgifter til reise etc. i 
forbindelse med prosjektarbeidet skal som hovedregel dekkes av helseforetaket. 

 
Nye nasjonale og regionale dokumenter skal legges til grunn for utvikling av tjenesten: 

• Nasjonal kreftstrategi (2018-2022) Leve med kreft 
• Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre 
• Nasjonal strategi mot hepatitter 2018-2023 
• Meld. St. 11 (2018-2019) Kvalitet og pasientsikkerhet 2017 

 
• Regional utviklingsplan 2035  
• Delstrategi for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst 
• Regional plan for avtalespesialistområdet  
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OBD 2019 inneholder følgende områder med utfordringer og målformuleringer som understøtter 
satsningsområdene: 

0. Innledning 
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

• For 2019 skal gjennomsnittlig ventetid være under 55 dager innen somatikk. 
• Minst 93 % av pasientavtalene skal overholdes innen planlagt tid. 
• Bedre utnyttelse av legeressursene slik at flere pasienter får time innen planlagt tid. 
• Basert på analyser av uønsket variasjon i effektivitet identifisere minst ett område hvor 

Sunnaas sykehus HF har gode resultater og minst to områder der Sunnaas sykehus HF 
har dårlige resultater. Tilbakemelding til Helse-Sør-Øst RHF innen 01.10.2019.   

 
2. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

• Sunnaas sykehus HF skal arbeide med IKT-standardisering 
• Sunnaas sykehus HF skal benytte Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgssektoren i arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring på alle områder og 
nivåer. 

• Helhetlige og koordinerte pasientforløp mellom alle nivåer i helsetjenesten skal 
vektlegges. Rehabilitering skal inngå i pasientforløpet der det er naturlig. 

• Arbeidet med HMS og pasientsikkerhet må sees i sammenheng. Andel enheter med 
modent sikkerhetsklima skal være minst 60% (datakilde ForBedring). 

• 20% reduksjon i bruk av bredspektret antibiotika i 2019 sammenliknet med 2012. 
• Etablere rutiner for samstemming av legemiddellister, herunder rutiner for 

gjennomgang av gyldige resepter i reseptformidleren, for å sikre at disse samsvarer 
med oppdatert legemiddelliste for den enkelte pasient. 

• Videreføre arbeidet fra pasientsikkerhetsprogrammet 
• Minst 70 % av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning  
• Styret skal ha en aktiv rolle i oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i tråd med 

forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten rettet mot 
områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av 
myndighetskrav og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av 
tjenestekvalitet og pasient- og brukersikkerhet. 

• Sunnaas sykehus HF skal implementere ny sikkerhetslov og følge opp nasjonal risiko- og 
sårbarhetsanalyse for helsesektoren fra Helsedirektoratet. 

• Sunnaas sykehus HF skal ha iverksatt ny ordning for legenes spesialistutdanning i 
henhold til kravene i spesialistforskriften. 

• Sunnaas sykehus HF skal medvirke til å utvikle innholdet i utdanningene slik at disse er i 
godt samsvar med tjenestenes behov, og medvirke til å forme fremtidsrettede 
utdanninger. 

• I inkluderingsdugnaden er det et mål om at minst 5 % av nyansatte skal være personer 
med nedsatt funksjonsevne eller med «hull i CVen». 

• Antall nye kliniske behandlingsstudier er økt med 5 % i 2019 sammenliknet med 2017. 
• Tettere samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og næringslivet om forskning, 

innovasjon og innovative anskaffelser er viktig for å få til utvikling av ny teknologi i 
diagnostikk og behandling. 
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• Sunnaas sykehus HF skal prioritere ivaretakelse av informasjonssikkerhet og personvern 
gjennom oppfølging av krav til teknologi, prosesser og kultur. 

• Sunnaas sykehus HF skal bidra til standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur 
• Sunnaas sykehus HF skal bidra til å redusere variasjonen av utvalgte applikasjoner med 

inntil 25 % innen januar 2020. 
• Sunnaas sykehus HF skal ved overgang til Windows 10 aktivt bidra til å identifisere 

applikasjoner og tjenester som ikke skal videreføres på ny plattform. 
• Sunnaas sykehus HF skal benytte felles prosjektstyringsverktøy for regionen for alle IKT-

prosjekter. 
• Sunnaas sykehus HF er selvstendig ansvarlig for at det føres protokoll over hvilke 

personopplysninger de behandler. 
• Sunnaas sykehus HF skal planlegge og gjennomføre utfasing av oljefyring i sine bygg slik 

at forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger etterleves 
 

  
3. Tildeling av midler og krav til aktivitet 

• Sunnaas sykehus HF skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv 
måte og slik at de kommer pasientene til gode. Sun skal i 2019 basere sin 
virksomhet på de tildelte midler. 

• Årsresultat 2019 for Sunnaas sykehus HF skal være på minst 14 millioner kroner. 
• Tilgjengelig likviditet til investeringer i 2019 er 9,4 millioner kroner for Sunnaas 

sykehus, forutsatt et resultat i henhold til resultatkrav for 2019. 
• Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Sunnaas sykehus HF 

skal derfor sikre at gevinster av utviklingsarbeid og investeringer er realisert, både 
når det gjelder kvalitet og økonomi. 

• Aktivitetskrav: 5818 ISF-poeng, 3100 utskrivninger, 44000 liggedøgn og 7526 
inntektsgivende polikliniske opphold. 

 
 

4. Oppfølging og rapportering 
 

Helse Sør-Øst RHF vil i oppfølgingsmøtene med Sunnaas sykehus HF følge opp Mål 2019 og 
eventuelt andre kvalitetsindikatorer ved behov. I Årlig melding 2019 skal helseforetaket 
rapportere på Mål 2019 og Andre oppgaver 2019. Frist for innsendelse av styrets årlig 
melding er 1. mars 2020. 

 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
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