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Forslag til vedtak 
 
Styret ber administrerende direktør sikre at eierkrav i Oppdrag og bestilling 2022 for Sunnaas 
sykehus HF oppfylles. Styret ber om at det rapporteres særskilt på Oppdrag og bestilling 2022 i 
Ledelsens gjennomgang tertialvis.  
 

 

 
 
 
 
Nesodden, 22.02.2022 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
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Oppdrag og bestilling 2022 

Gjennom oppdrag og bestilling (OBD) gis Sunnaas sykehus HF styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF 
(HSØ) for 2022. HSØ har gjennom OBD 2022 tatt inn bestillingene fra Helse- og omsorgs- 
departementet og regionale mål.  
 
Saksfremlegget vil i det følgende beskrive 

 
1. Overordnede føringer  
2. Konkrete målkrav og andre oppgaver for Sunnaas sykehus HF i 2022 
3. Særskilte utfordringer knyttet til årets OBD 
4. Rapporteringer til HSØ og styret gjennom 2022 

 

1. Overordnede nasjonale og regionale føringer som skal legges til grunn for Sunnaas sykehus HF 
sin virksomhet i 2022 

Innenfor sine ansvarsområder skal Sunnaas sykehus HF understøtte arbeidet med å: 
 
1. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
2. Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet 
3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp 
 
Ytterligere føringer: 

 Opprettholde beredskapen og videreføre innarbeidede smittevernrutiner  

 Samhandling mellom tjenestenivåene - møte spesialisthelsetjenesten hjemme 

 Samvalg og bruk av samvalgsverktøy og relevant involvering av pårørende 

 Bemanning, utdanning, kvalitets- og kompetanseutvikling, forskning, innovasjon, 
helsekompetanse og opplæring skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling 

 Systematisk og målrettet arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet  

 Klinisk forskning skal integreres i pasientbehandlingen 

 Innovasjon og næringslivssamarbeid er sentralt for å skape en bærekraftig helsetjeneste 

 Samarbeid med utdanningssektoren er viktig for kompetanseutvikling  
 

2. Konkrete målkrav og andre oppgaver for Sunnaas sykehus HF i 2022 

 
Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Bemanning og kompetanse 

 Tiltak for å rekruttere, beholde og utvikle helsepersonell 

 Tilrettelegge for praksisplasser og læreplasser 

 Antall lærlinger i helsefagarbeiderfaget skal økes sammenlignet med 2021 
 
Annen oppgave 2022:  

 Videreføre og forsterke arbeidet med å utvikle en heltidskultur  

 Delta i arbeid med forslag til endringer i spesialistforskriften 

 Legge til rette for inkluderende rekruttering samt å forhindre frafall fra arbeidslivet 
 

Forskning og innovasjon, kvalitet og pasientsikkerhet 

 Tilrettelegge for forskning og innovasjon, arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet skal styrkes 

 Forbruk av bredspektret antibiotika skal reduseres med 30 % i 2022 sammenliknet med 2012 

 Kliniske behandlingsstudier skal økes med minst 15 pst. sammenliknet med 2021 
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Annen oppgave 2022 

 Legge til rette for helsetjenesteforskning og innovasjonsprosjekter og prosjekter som evaluerer 
kvalitet og pasientsikkerhet  

 Se arbeidsmiljø og pasientsikkerhet i sammenheng 

 Sikre at forskningen er i tråd med regelverket og risikoområder som er avdekket i Statens 
helsetilsyns rapport (6/2021)  

 
Legemidler 
Annen oppgave 2022 

 Etablere innføringsprosjekt for regional standard for lukket legemiddelsløyfe  
 
Ventetider somatikk 

 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenliknet med 2021 

Pasientavtaler 

 Overholde minst 95 % av pasientavtalene  

 Andelen polikliniske konsultasjoner som gjennomføres over video og telefon skal være >15 %  

Epikriser  

 Minst 70 % av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning  
 

Beredskap og sikkerhet 
Annen oppgave 2022 

 Videreutvikle beredskapsarbeidet og -planene med hensyn til pandemier og andre alvorlige 
kriser 

 
IKT-utvikling og digitalisering 
Annen oppgave 2022 

 Bidra til regional standardisering og redusert variasjon  

 Holde seg orientert om arbeidet med ny personidentifikator og legge til rette for lokale 
tilpasninger. Helseforetaket skal legge frem en tidsplan for arbeidet innen 1. juni 2022. 

 
Informasjonssikkerhet 
Annen oppgave 2022 

 Arbeide systematisk med informasjonssikkerhet og ha kontroll med risiko 

 Ha oversikt over domener for å kunne etterleve offentlige krav og anbefalinger. Domenene skal 
være registrert gjennom Sykehuspartner HF, senest innen utgangen av 2022.  
 

Klima og miljø 
Annen oppgave 2022 

 Dokumentere årlig status i arbeidet med å nå felles klima og miljømål  

 Vurdere om det er ressursmessig riktig å videreføre tredjepartssertifiseringen av system for 
miljøledelse, eller om man skal ivareta målsettingene for miljøledelse på annen måte 

 Bidra i arbeidet med en nasjonal analyse av sårbarhet og tilpasningsbehov relatert til 
klimaendringer og helse 

 
Bygg og vedlikehold 
Annen oppgave 2022 

 Etablere tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner: 
• 10-års tilstandsbasert vedlikeholdsplan for tilstandsgrad 2 
• 5-års tilstandsbasert vedlikeholdsplan for tilstandsgrad 3 
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 Eiendomsrelaterte kostnader, som også inkluderer interne kostnader, skal rapporteres etter 
kontoplan for livsløpskostnader i henhold til NS3454 

Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser 

Annen oppgave 2022 

 Følge opp Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene 

 Følge opp Riksrevisjonens rapport om helse- og omsorgstjenester til barn og unge med 
funksjonsnedsettelser 

 
Økonomiske krav og rammer 
 
Mål 2022 

 Basere virksomheten på tildelte midler 

 Benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte og slik at de kommer pasientene til 
gode. Resultatkrav skal nås gjennom god drift og riktig bruk av ressurser. 

 
Annen oppgave 2022 

 Innrette virksomheten innenfor rammer og krav som er gitt i oppdrag og bestilling og 
foretaksmøter, slik at det legges til rette for en bærekraftig utvikling over tid. 

 

Resultatkrav 

Årsresultat 2022 skal minst være på 7 millioner kroner. 
 
Sunnaas sykehus HF skal i 2022 ha en aktivitet innen sine tjenesteområder i samsvar med 
aktivitetskravene fra Helse Sør-Øst RHF.  
 

3. Særskilte utfordringer styret må ha oppmerksomhet mot knyttet til årets OBD 

 Resultatkrav 7 MNOK 

 Beredskap og sikkerhet 

 Informasjonssikkerhet 

 Bygg og vedlikehold 

 

4.    Rapporteringer 2022 

 Månedlig rapportering  HSØ 

 Oppfølgingsmøter    HSØ 

 Årlig melding    HSØ 

 Månedlig virksomhetsstatus Styret 

 Ledelsens gjennomgang tertialvis Styret 
 

Administrerende direktørs anbefaling 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar Oppdrag og bestilling 2022 for Sunnaas sykehus HF 
til etterretning. Det anbefales at styret ber administrerende direktør sikre at eiers styringskrav 
iverksettes og gjennomføres, og at det rapporteres i tråd med pkt. 4 over. 
 
 
Vedlegg 
Oppdrag og bestilling 2022 for Sunnaas sykehus HF 
 

 


