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1. Hva saken gjelder 
Gjennom oppdrag og bestillerdokumentet (OBD) gis Sunnaas sykehus HF styringskrav fra 
Helse Sør-Øst RHF (HSØ) for 2020. OBD 2020 for Sunnaas sykehus HF ble overlevert fra HSØ i 
foretaksmøtet den 26. februar 2020. HSØ har gjennom OBD 2020 tatt inn bestillingene fra 
Helse- og omsorgsdepartementet og de mål som regionen selv har satt. Pandemisituasjonen 
vil påvirke gjennomføringsmuligheten av OBD.   
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
I OBD 2020 fra HSØ vises det innledningsvis til overordnede føringer: 
 
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. Pasientene skal 
involveres i beslutningsprosesser gjennom samvalg slik at reell innflytelse sikres. Pasientene 
skal oppleve helhetlige og sammenhengende tjenester også mellom spesialist- og kommune-
helsetjenesten. Pårørende skal informeres og deres kunnskap og erfaringer anerkjennes og 
benyttes i pasientbehandlingen. Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom 
helsepersonell og pasient. Likeverdige helsetjenester er avgjørende og pasienter med 
minoritetsbakgrunn skal ivaretas, hvilket også innebærer bruk av tolketjenester når det er 
behov for det. 
 
Hovedmål 
Virksomheten ved Sunnaas sykehus HF skal i 2020 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 

 
Målene i regional utviklingsplan skal understøtte: 
• Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til 

spesialiserte helsetjenester 
• Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer 
• Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til pasientbehandling 
• Bærekraftige helsetjenester for samfunnet 
 
Oppfølging av styringsbudskap 
Helse Sør-Øst RHF følger opp styringsbudskap under Mål 2020 i de faste oppfølgingsmøtene 
med Sunnaas sykehus HF.  Styringsbudskap under Annen oppgave 2020 vil bli fulgt opp 
dersom det er behov. I august vil det bli utarbeidet et tilleggsdokument til oppdrag og 
bestilling. I dette dokumentet blir nye styringsbudskap fra Helse Sør-Øst RHF tatt inn. 
 
I årlig melding 2020 skal det som hovedregel rapporteres på alle styringsbudskap under 
overskriftene Mål 2020 og Annen oppgave 2020.  Årlig melding skal også omfatte 
styringsbudskap som er gitt i løpet av året i foretaksmøter og tilleggsdokument til oppdrag 
og bestilling.  
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Sunnaas sykehus etablerer en handlingsplan hvor styringsbudskapene får en ansvarlig i 
sykehuset, og vil komme til styret via ledelsens gjennomgang hvert tertial.  
 
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 dokumenter 
Følgende nye nasjonale dokumenter skal legges til grunn for utvikling av tjenesten: 

• Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 
• Meld. St. 9 (2019-2020) Kvalitet og pasientsikkerhet 2018 
• Meld. St. 18 (2018-2019) Helsenæringen - Sammen om verdiskaping og bedre tjenester 
• Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019-2022 
• Handlingsplan for bedre smittevern 2019-2023 
• Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023 
• Utprøvende behandling - nasjonale prinsipper. Nasjonal veileder (Helsedirektoratet, 

2019) 
 
Nye regionale dokumenter 
Følgende nye regionale dokumenter gjøres gjeldende og skal legges til grunn for utvikling av 
tjenesten: 

• Delstrategi for forskning og innovasjon (RHF-styresak 004-2019) 
• Veileder for tidligfaseplanlegging av IKT-prosjekter (RHF-styresak 032-2019) 
• Økonomisk langtidsplan 2020-2023 (RHF-styresak 055-2019) 
• Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst (RHF-styresak 033-2019) 
• Revisjon av fullmaktsstruktur for byggeinvesteringer (RHF-styresak 073-2019) 

 
Mål og andre oppgaver i 2020  
 

Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
Gjennomsnittlig ventetid, målt som årlig gjennomsnitt, skal reduseres sammenliknet med 2019. 
Gjennomsnittlig ventetid, målt som årlig gjennomsnitt, skal være under 54 dager i 2020. 
Mål 2020 Pasientavtaler 

Helseforetaket skal overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2019 (passert 
planlagt tid). 

• Helseforetaket skal overholde minst 94 prosent av avtalene innen utgangen av 2020. Dette måles 
med samme uttrekksdato som året før. 

• Andelen planlagte episoder med tildelt time de neste 6 måneder skal øke sammenliknet med 
2019, målt ved indikatoren planleggingshorisont. 
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Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring trådte i kraft 1. januar 2017. Formålet med forskriften er å 
bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet 
Mål 2020 Pasientsikkerhet 
• Andel somatiske pasientopphold med pasientskade, målt med metoden GTT, skal reduseres 

sammenliknet med 2019. 
 
Mål 2020 ForBedring 
• Andel enheter med godt sikkerhetsklima skal være minst 75 prosent i 2020, målt gjennom 

undersøkelsen ForBedring og beregnet med Helsedirektoratets definisjon på indikatoren. «Godt 
sikkerhetsklima» innebærer at minst 60 prosent av medarbeiderne i enheten skårer 75 eller høyere på 
faktoren for sikkerhetsklima. 

 
Mål 2020 Bruk av bredspektret antibiotika 
• Samlet forbruk av bredspektret antibiotika skal reduseres med 30 prosent i 2020 sammenliknet med 

2012, målt som disse fem bredspektrede midlene: karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, 
penicillin med enzymhemmer og kinoloner. 2020 er siste året for Handlingsplan mot 
antibiotikaresistens i helsetjenesten og målepunkt for planperioden. 

 
Mål 2020 Korridorpasienter 
• Det skal ikke være korridorpasienter. 
 
Mål 2020 epikriser somatikk 
• Minst 70 prosent av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning fra somatisk 

helsetjeneste. 
 
Annen oppgave 2020 Pasientsikkerhet 
• Helseforetaket skal rapportere på etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring innen 15. 

mai 2020, herunder hvordan den årlige gjennomgangen er lagt opp og erfaringer så langt. 
 
Annen oppgave 2020 Legemidler 
• Helseforetaket skal i samarbeide med det regionale helseforetaket og Sykehusapotekene HF sørge for 

en gjennomgang av legemiddelberedskap i helseforetakene for å sikre at beredskapsavtalene mellom 
helseforetak og Sykehusapotekene HF er tilstrekkelig robust for å møte et økende antall situasjoner 
med legemiddelmangel. 

 
Annen oppgave 2020 Diagnosespesifikke behandlingstilbud 
• I oppdragsdokumentet for 2020 har de regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Vest, fått et 

felles oppdrag om å utarbeide en plan for ParkinsonNet og starte nasjonal iverksetting i 2020. Oslo 
universitetssykehus HF skal lede arbeidet med å innføre ParkinsonNet i Helse Sør-Øst i samarbeid med 
de øvrige helseforetakene. 

 
Annen oppgave 2020 Pasienttransport 
• Helseforetaket skal sikre at eldre pasienter og pasienter med hjelpebehov tilbys 

ambulansetjeneste/pasienttransport på dag- og ettermiddagstid slik at de ikke sendes hjem om 
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natten. Dette kan innebære å øke transportkapasitet på dag- og ettermiddagstid. Unntak kan gjøres 
hvis pasienten selv ønsker å reise hjem. Et slikt ønske skal dokumenteres. 

 
Annen oppgave 2020 Samarbeid med fastlege og kommuner 
• Helseforetaket skal påse at fastlegene ikke brukes til administrativt arbeid som naturlig bør tilligge 

sykehusene. Dette gjelder blant annet følgende administrative oppgaver: 
∘ Videre henvisning til undersøkelser og kontroller basert på funn og vurderinger gjort av 

spesialisthelsetjenesten. 
∘ Rekvisisjoner på bildediagnostikk eller laboratorieanalyser som ledd i sykehusets vurderinger. 
∘ Rekvirering av pasientreiser til og fra undersøkelser i sykehus. 
∘ Sykemeldinger for sykehusopphold og den første tiden etterpå, frem til neste kontroll hos fastlege 

eller ny vurdering hos spesialist, hvis det er indikasjon for det. 
∘ Resept på nye legemidler, ved endret dosering og ved skifte av legemidler. Vanskelig tilgjengelige 

medikamenter gis med ved utskrivning for de første dagene. 
Legeforeningens «Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus» bør legges til grunn for 
samarbeidet med fastlegene. 

 
Annen oppgave 2020 Beredskap og sikkerhet 
• Helseforetaket skal følge opp nasjonal risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2019. 
• Helseforetaket skal videreutvikle beredskapen i tråd med Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av 

alvorlig smittsomme sykdommer, og implementere Handlingsplan for et bedre smittevern. 
 
Annen oppgave 2020 Lærlinger 
• I tråd med omtale i Nasjonal helse- og sykehusplan skal antall lærlinger både i helsefag og i andre 

lærefag som er relevante økes i løpet av planperioden 2020–2023. Arbeidet med å øke antallet 
helsefagarbeiderlærlinger skal prioriteres i planperioden. 

• I tråd med omtale i Nasjonal helse- og sykehusplan skal det opprettes et opplæringskontor for 
helsefaglærlinger og andre relevante lærefag i hvert helseforetak. Helseforetak kan samarbeide om 
opplæringskontorene der det er hensiktsmessig. 

 
Annen oppgave 2020 Regjeringens inkluderingsdugnad 
• Helseforetaket skal samarbeide med det regionale helseforetaket om å iverksette felles overordnet 

plan, herunder gi innspill til hensiktsmessige tiltak og rapporteringsrutiner. Foretakene skal i tillegg 
rapportere på status for sitt arbeid med inkluderende rekruttering innen 15. mai 2020. 

• Helseforetaket skal vurdere hensiktsmessige virkemidler, herunder vurdere å ta i bruk trainee-
ordninger i arbeidet med å nå målene i inkluderingsdugnaden. 

 
Annen oppgave 2020 IKT-utvikling og digitalisering 
• Helseforetaket må akseptere de bruksvilkårene som Sykehuspartner HF definerer for de tjenestene 

som helseforetaket bruker. 
• Helseforetaket skal bidra aktivt til å sanere applikasjoner og på den måten bidra til overgangen til 

Windows 10 som operativsystem. 
• Helseforetaket skal forelegge avvik fra regionale føringer knyttet til IKT for eget styre. 
• Hovedregelen er at IKT-utstyr skal være plassert i sentrale datarom og helseforetakene skal bidra til 

dette. Etablering av lokale datarom er å betrakte som avvik som skal forelegges styret, jf. at avvik fra 
regionale føringer knyttet til IKT skal forelegges eget styre. Dagens situasjon med desentraliserte 
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datarom skal gjennomgås og tas stilling til. De lokale datarommene som skal bestå, skal holde et 
forsvarlig sikkerhetsnivå. Helseforetakene skal gjennomføre tiltak for dette. 

• Helseforetakene skal sette av ressurser til å gjennomgå eksisterende IKT- avtaler i regionen for å 
avklare eierskap til og vilkår i den enkelte avtalen. Hovedregelen er at Sykehuspartner HF skal forvalte 
IKT-avtaler i Helse Sør-Øst. 

• Helseforetaket skal sørge for at egne bestillinger til Sykehuspartner HF er prioritert innbyrdes og 
avstemt mot regionale føringer. 

• Helseforetakene skal ikke bygge opp eller inneha intern IKT-kompetanse og -kapasitet som hører 
hjemme hos Sykehuspartner HF. 

 
Annen oppgave 2020 Bygg og eiendom 
• Sunnaas sykehus HF skal i 2020 kartlegge kritisk infrastruktur, bl.a. vann, strøm og IKT. 
 
Annen oppgave 2020 Samfunnsansvar 
• Helseforetaket bes om å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med anerkjente metoder for å 

identifisere og håndtere risikoen foretakets virksomhet påfører samfunn, mennesker, miljø og klima. 
 

Oppfølging av planer og tilsyn 
Annen oppgave 2020 Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser 
• Riksrevisjonens undersøkelser skal følges opp. De siste undersøkelsene handler om årsaker til 

variasjon i forbruk av helsetjenester, samt bemanning av sykepleiere, jordmødre og andre 
spesialsykepleiere i helseforetakene. Det skal særlig legges vekt på å iverksette tiltak for å redusere 
bruken av deltid for sykepleiere uten spesialistutdanning og for jordmødre. 

 

Tildeling av midler og krav til aktivitet 
Mål 2020 Økonomiske krav og rammer 
• Sunnaas sykehus HF skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte og slik at de 

kommer pasientene til gode. 
• Sunnaas sykehus HF skal i 2020 basere sin virksomhet på de tildelte midler. 
 
Mål 2020 Resultat 
• Årsresultat 2020 for Sunnaas sykehus HF skal være på minst 12 millioner kroner. 
 
Annen oppgave 2020 Likviditet og investeringer 
• Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til drift og 

investeringer. 
• Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 2020 skal ikke 

benyttes til investeringer i 2020 uten etter særskilt avtale med Helse Sør-Øst RHF. 
• Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter før etablering av 

nye investeringsforpliktelser. 
 
Annen oppgave 2020 Aktivitetskrav 
• Sunnaas sykehus HF skal i 2020 ha en aktivitet innen sine tjenesteområder i samsvar med 

aktivitetskravene fra Helse Sør-Øst RHF. En oversikt over de detaljerte kravene er tatt inn i vedlegget. 
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3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
OBD 2020 for Sunnaas sykehus HF ble overlevert fra HSØ i foretaksmøtet den 26. februar 
2020. Pandemisituasjonen (Covid 19) vil påvirke gjennomføringsmuligheten av OBD og det 
forventes at deler av oppdraget for 2020 vil bli endret, samt at tidsfrister vil bli justert.   
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar Oppdrag og bestilling 2020 for Sunnaas 
sykehus HF til etterretning. 
 
 
 
Vedlegg 
Oppdrag – og bestilling 2020 for Sunnaas sykehus HF 
 

 
Oppfølging og rapportering 
Helse Sør-Øst RHF vil i oppfølgingsmøter med helseforetaket følge opp «Mål 2020» og «Annen oppgave 
2020», samt evt. andre kvalitetsindikatorer og styringskrav. 
I årlig melding 2020 skal det rapporteres på styringsbudskap under overskriftene Mål 2020 og Annen 
oppgave 2020. 
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