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1. Hva saken gjelder 
 
Oppdrag og bestilling 2020 (OBD) for Sunnaas sykehus HF ble behandlet i styresak 16/20 den  
31. mars 2020. Med bakgrunn i revidert krav og oppdrag for 2020 gitt i foretaksmøte i Helse Sør-Øst 
RHF 10. juni 2020, er det gjort korrigeringer og presiseringer i Oppdrag og bestilling 2020 for Sunnaas 
sykehus HF meddelt i foretaksmøte i Sunnaas sykehus 25. juni 2020.  
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
Endringer i OBD 2020 fra HSØ: 
 
Økonomiske krav og rammer 
Revidert nasjonalbudsjett (jf. Prop. 117 S (2019-2020)) styrker sykehusene med midler knyttet til 
virusutbruddet.  
Tildelingen skal bidra til at helseregionene kan håndtere de økonomiske konsekvensene som følge av 
virusutbruddet og trappe opp igjen til mer normal pasientbehandling samtidig som 
beredskapsplanlegging, bemanningssituasjonen og smittevernhensyn ivaretas. Helse Sør-Øst RHF har 
fordelt midler som tilnærmet kompenserer for inntektstapet til det enkelte helseforetak.  
 
Korrigeringer og presiseringer av styringsbudskap i Oppdrag og bestilling 2020  

• Mål 2020 om at gjennomsnittlig ventetid i 2020 skal reduseres sammenliknet med 2019 
bortfaller.  

• Mål 2020 om å overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2019 
(passert planlagt tid) bortfaller.  

• Mål 2020 om å øke andelen planlagte episoder med tildelt time, målt ved indikatoren 
planleggingshorisont, avgrenses til å gjelde andre halvår 2020 sammenliknet med andre 
halvår 2019. Tidligere stilt krav om at det skal være planleggingshorisont for bemanning og 
timetildeling på poliklinikker på minst 6 måneder gjelder fortsatt.  

• Mål 2020 om at andel enheter med godt sikkerhetsklima i et helseforetak skal være minst 75 
prosent opprettholdes som et langsiktig mål, men krav om rapportering til Helse Sør-Øst RHF 
utgår for 2020.  

• Utarbeide en plan for ParkinsonNet som skal innføres i de fire helseregionene innen 
utgangen av 2020, og innføring av modellen i flere helseforetak innen 30. juni 2021.  

• Helse Sør-Øst RHF er bedt om å utarbeide regional utviklingsplan innen utgangen av 2022 og 
at arbeidene med de lokale utviklingsplanene må tilpasses dette. Fristen for revisjon av 
veilederen for utviklingsplaner er nå satt til 1. november 2020.  

• Inkluderingsdugnaden – helseforetakene skal rapportere på status for sitt arbeid med 
inkluderende rekruttering i årlig melding 2020, mens ny frist for sluttrapportering for lokale 
forsøk/piloter settes til 1. mai 2021.  

• Oppfølging av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring – ny rapporteringsfrist settes til 1. 
september 2020.  

 
Nye styringsbudskap 
IKT-utvikling og digitalisering  
Bidra til en felles strategi for strukturert journal, herunder anbefaling om nivå på strukturering, bruk 
av felles standardisert språk og prioriterte fagområder.  
Helseforetaket skal gjennomføre tiltak som har dokumentert effekt på kapasitetsutnyttelse og 
unødvendig venting innen poliklinisk behandling. Det legges til grunn at disse tiltakene gjennomføres 
for all poliklinisk behandling, med mindre særskilte forhold tilsier noe annet.  Det tas et generelt 
forbehold om at beredskapsarbeidet kan forsinke eller forstyrre gjennomføringen av tiltakene. 
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Sykehuspartner HF skal understøtte helseforetakenes arbeid med implementering av tiltakene. 
Tiltakene skal bl.a. inkludere:  
 

• Innføring og bruk av digitale skjemaer og verktøy for å innhente nødvendig informasjon fra 
pasientene før oppmøte til time.  

• Ta i bruk video- og telefonkonsultasjoner med sikte på opprettholde omfanget av slike 
konsultasjoner etter hvert som aktiviteten normaliseres.  

• Fastsettelse av måltall ved det enkelte helseforetak for bruk av digitale skjemaer, video– og 
telefonkonsultasjon og digital hjemmeoppfølging.  

 
Håndtering av Covid-19  
Det vil bli lagt fram en beredskapsplan for smitteverntiltak ved økt smittespredning under Covid-19-
pandemien. Beredskapsplanen er nasjonal, men skal som beslutningsverktøy også kunne anvendes 
lokalt og regionalt for å sikre riktige tiltak på rett nivå og til rett tid. I beredskapsplanen inngår en 
omtale av ansvarsforhold og beslutningsnivå, overvåking av smittesituasjonen og aktuelle tiltak.  
Helseforetakene skal bidra i arbeidet med å følge opp beredskapsplanen for smitteverntiltak ved økt 
smittespredning under Covid-19-pandemien 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Reviderte krav og oppdrag i Oppdrag og bestilling (OBD) 2020 for Sunnaas sykehus HF ble overlevert 
fra HSØ i foretaksmøtet den 25. juni 2020. Pandemisituasjonen (Covid-19) påvirket gjennomførings-
muligheten av OBD og det er derfor foretatt korrigeringer og presiseringer og lagt til nye 
styringsbudskap. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar korrigeringer, presiseringer og nye styringsbudskap i 
Oppdrag og bestilling 2020 for Sunnaas sykehus HF til etterretning. 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
OBD endringer 2020.06.25 Protokoll – Sunnaas sykehus HF 
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