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Oppdrag og bestilling 2023 

Gjennom oppdrag og bestilling (OBD) gis Sunnaas sykehus HF styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF 
(HSØ) for 2023. HSØ har gjennom OBD 2023 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 2023 
3. Særskilte utfordringer knyttet til årets OBD 
4. Rapporteringer til HSØ og styret gjennom 2023 

 

1. Overordnede nasjonale og regionale føringer som skal legges til grunn for Sunnaas 
sykehus HF sin virksomhet i 2023 

 
Regjeringens hovedmål er å videreutvikle og styrke vår felles helsetjeneste og motvirke sosiale og 
økonomiske helseforskjeller. Regjeringens overordnede mål er:  

 God helse og mestring i befolkningen, uavhengig av sosial bakgrunn 

 Gode pasientforløp og rask tilgang til tjenester i hele landet 

 Helse- og omsorgstjenesten er et attraktivt arbeidssted i et livslangt karriereløp 

 Bærekraftig og rettferdig ressursbruk 

 Helse- og omsorgssektoren er forberedt i møte med kriser og katastrofer 

Regjeringen har iverksatt en tillitsreform med mål om å redusere unødvendig rapporterings- og 
dokumentasjonskrav og å gi mer faglig frihet til førstelinjen. Innholdet i reformen skal skapes i tett 
samspill med brukere, tillitsvalgte og ledelse i alle offentlige virksomheter. 
 
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: 

 Styrke beredskapen for å kunne håndtere kriser og hendelser hvor vi får en rask økning i antallet 
alvorlige syke over tid 

 Forbedre samhandlingen mellom kommuner og helseforetak. Pasienter, brukere og pårørende 
skal oppleve en sammenhengende helse- og omsorgstjeneste på tvers av forvaltningsnivå og 
fagområder   

 Samvalg og mulighet for bruk av samvalgsverktøy skal legge til rette for mestring og aktiv 
deltagelse fra pasienten  

 God kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient er grunnleggende i alle pasientmøter og 
innebærer også bruk av tolketjenester 

 Etniske minoriteter skal ivaretas og helsepersonellets kulturelle kompetanse skal styrkes slik at 
dette understøtter målet om likeverdige helsetjenester for alle 

 Helseforetaket skal tilrettelegge for forskning, innovasjon, kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid, et 
godt og trygt arbeidsmiljø og kompetanseutvikling hos personell 

 Systematisk og målrettet arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet  

 Klinisk forskning skal være en integrert del av pasientbehandlingen 
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 Utvikling av ny teknologi og mer presis diagnostikk og behandling gjennom innovasjon og 
næringslivssamarbeid er sentralt for å skape en bærekraftig helsetjeneste 

 Samarbeid med utdanningssektoren er viktig for kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten, 
og støtter opp om arbeidet med å utdanne, rekruttere, utvikle og beholde personell  
 

2. Konkrete målkrav og andre oppgaver for Sunnaas sykehus HF i 2023 

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

 Antall LIS i psykiatri skal økes sammenlignet med 2022 

 Antall lærlinger i helsefagarbeiderfaget skal økes sammenlignet med 2022 

Annen oppgave 2023  

 Fortsette og forsterke arbeidet med å utvikle en heltidskultur  

 Helseforetaket skal foreta en kritisk gjennomgang av behov for innleie med sikte på reduksjon i 
omfanget 

 Helseforetaket skal delta i regionalt prosjekt som har til formål å utvikle felles rammeverk for 
hvordan det skal arbeides med ressursstyring på de ulike nivåene i regionen, inkludert 
organisering, ressurser og kompetanse. Helse Sør-Øst RHF vil utarbeide mandat for arbeidet i 
dialog med helseforetakene 

 Helseforetaket skal registrere systematisk alle anmeldte vold- og trusselhendelser mot 
medarbeidere. Antall hendelser skal rapporteres tertialvis til Helse Sør-Øst RHF 

Forskning og innovasjon, kvalitet og pasientsikkerhet 

 Antall kliniske behandlingsstudier i helseforetakene som inkluderer pasienter i 2023 skal økes 
med minst 15 pst. sammenliknet med 2022 

 Andel somatiske pasientopphold med pasientskade, målt med metoden GTT, skal reduseres til 10 
pst. i 2023  

 Helseforetaket skal videreføre antibiotikastyringsprogram med ledelsesforankring, overvåkning 
og rapportering om antibiotikabruk og -resistens, samt antibiotika-team. Forbruket av 
bredsprektrede antibiotika skal holdes på samme nivå, eller lavere, enn i 2019 (målt i DDD/100 
liggedøgn 

Annen oppgave 2023 

 Helseforetaket skal fortsette arbeidet med å styrke intensivberedskapen slik at sykehusene ved 
større kriser raskt kan skalere opp kapasiteten, jf. Koronakommisjonens andre rapport (NOU 
2022: 5). 

 Helseforetaket skal styrke sitt arbeid med helsekompetanse, blant annet gjennom å synliggjøre 
opplæringstilbudene til pasienter og pårørende på egne nettsider. 

 Helseforetaket skal følge opp fortløpende vedtatte endringer i finansiering og organisering av 
nasjonale og regionale kompetansetjenester, og sikre at denne virksomheten omstilles i henhold 
til gjeldende retningslinjer og lovverk og i samarbeid med lokale tillitsvalgte. 

 

 
Ventetider somatikk 

 Gjennomsnittlig ventetid for somatikk skal ikke øke sammenliknet med 2022. Målsetningen på 
sikt er gjennomsnittlig ventetid lavere enn 50 dager for somatikken.  
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Pasientavtaler 

 Overholde minst 95 % av pasientavtalene  

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

Epikriser  

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

Øvrige krav og rammer 
 
Eierskapsmeldingen 
Annen oppgave 2023 

 Helseforetaket skal følge statens forventninger som fremkommer i eierskapsmeldingen. 

 Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og 
anstendige arbeidsforhold trådte i kraft 1. juli 2022. Helseforetaket skal innrette sin virksomhet i 
tråd med åpenhetsloven 

Teknologi, digitalisering og informasjonssikkerhet 
Annen oppgave 2023 
 Informasjonssikkerhet handler om å sikre informasjonsbehandlingen som inngår i systemer og 

ansattes arbeid. Helseforetaket skal ha oversikt over sine viktigste verdier og risikoer, slik at IKT-
systemer og tjenester bestilles med egnet sikkerhetsnivå. Helseforetaket skal gjøre 
Sykehuspartner HF kjent med verdiene og relevante endringer som påvirker 
informasjonssikkerheten. 

 Helseforetaket skal gjennomgå eget beredskapsplanverk og vurdere behovet for å iverksette 
ytterligere forebyggende tiltak og tiltak for å håndtere og gjenopprette funksjon etter tilsiktede 
eller utilsiktede hendelser mot egen infrastruktur, IKT-systemer og viktige verdier. 
 

Bygg og eiendom 
Annen oppgave 2023 

 Helseforetaket skal i 2023 ta i bruk en kostnadsdekkende intern husleieordning, etter 
retningslinjene fra RHF-styresak 055-2022 Innføring av internhusleie i Helse Sør-Øst og 
presiseringene i innføringsprosjektet for internhusleie fra 2022 

Kontaktpersoner for forebygging av voldsrisiko 
Annen oppgave 2023 

 Helseforetaket skal oppnevne kontaktpersoner for PST og politiet som kan bidra til å fremme 
nødvendig informasjonsutveksling om voldsrisiko, basert på gjeldende regler for taushetsplikt og 
plikt til å bidra til samfunnsvern 

 
Økonomiske krav og rammer 

 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 2023 

 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 2023 skal minst være på 6 millioner kroner. 
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Likviditet og investeringer 
Tilgjengelig likviditet til investeringer i 2023 videreføres på nivå med 2022, pris og lønnsjustert til i alt 
10 millioner kroner for Sunnaas sykehus HF, forutsatt et resultat i henhold til resultatkrav for 2023. 

Helseforetakets bruk av midler (basisfordring) til ekstraordinært vedlikehold utbetales etterskuddsvis 
basert på innrapportert bruk av midlene, 1,8 millioner kroner til Sunnaas sykehus HF. 

Annen oppgave 2023 

 Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til drift og 
investeringer 

 Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges. Budsjettert resultat for 2023 skal ikke 
benyttes til investeringer i 2023 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 

 Helseforetak med regionalt prioriterte prosjekter i gjennomføringsfase skal oppdatere 
gevinstoversikter og øvrige økonomiske tiltak ved årlig rullering av økonomisk langtidsplan. 
Førstkommende år fra økonomisk langtidsplan skal innarbeides i årsbudsjett, og rapporteres i 
helseforetakets tertialvise rapportering. Oppdatering av gevinstoversikter skal vises som 
endringer mot forprosjektets gevinstrealiseringsplan, med forklarende kommentarer. 
Helseforetaket må føre endringslogg for hvert enkelt prosjekts gevinstrealiseringsplan. 

 
Aktivitetskrav 
Annen oppgave 2023 

 Sunnaas sykehus HF skal i 2023 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 6 MNOK 

 Ventetider lavere enn 50 dager 

 Antall kliniske behandlingsstudier skal økes med minst 15 % sammenlignet med 2022 – dette blir 
krevende da Sunnaas sykehus har hatt en betydelig økning i antall kliniske studier i 2021 og 2022. 
Kliniske behandlingsstudier krever ressurser og kapasitet, og det må sikres god gjennomføring av 
allerede igangsatte studier. 

4. Rapporteringer 2023 

 

 Månedlig rapportering  HSØ 

 Oppfølgingsmøter    HSØ 

 Månedlig virksomhetsstatus Styret 

 Årlig melding 2023   Styret 

 Årlig melding 2023          HSØ 

Administrerende direktørs anbefaling 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar Oppdrag og bestilling 2023 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 
Sak 0423 2023-02-23 Vedlegg - Oppdrag og bestilling 2023 for Sunnaas sykehus HF  


