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OBD, foretaksmøtet og SSHF

• Administrerende direktør 
– har en prosess for å avklare hvem som har ansvar for disse. 

– vil sørge for at disse blir formidlet i linjen 

• Administrerende direktør vil arbeide for å nå målene 
som er satt innenfor de økonomiske og 
organisatoriske rammer som er gitt.

• SSHF skal rapportere
– på styringsparametere. 

– i årlig melding. 



Administrerende direktørs kommentarer

Både styringsmålene og oppdrag og bestilling fokuserer på 
satsingsområdene i HSØ sin nye regionale utviklingsplan: 
• Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring 

• Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 

• Redusere uønsket variasjon 

• Mer tid til pasientrettet arbeid 

• Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste



I helseministerens definerte styringsmål har Helse Sør-Øst 
lagt til fem sentrale mål: 
1. Understøtte god drift og oppnå resultatkrav, for å kunne investere 

i utstyr, teknologi og bygg

2. Redusere gjennomsnittlig ventetid til under 40 dager innen PHV og 
under 35 dager i TSB 

3. Redusere avvisningsrater ved poliklinikkene innen psykisk 
helsevern

4. Styrke arbeidet med å utdanne, rekruttere, beholde og utvikle 
medarbeidere i et trygt og stimulerende arbeidsmiljø

5. Arbeide med IKT-standardisering for å understøtte informasjons-
sikkerhet, informasjonsdeling, mobile og brukervennlige løsninger

Administrerende direktørs kommentarer



Helse Sør-Østs 
styringsmål 2019 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Styringsmål 2019

Redusere unødvendig

venting og variasjon i

kapasitetsutnyttelsen

Mål 2019 

• Redusere gjennomsnittlig 

ventetid sammenliknet med 2018. 

Under 55 dager i alle helseforetak 

innen 2019

• Redusere median tid til 

tjenestestart sammenliknet med 

2018

• Overholde en større andel av 

pasientavtalene sammenliknet 

med 2018 (passert planlagt tid). 

Overholde minst 93% av avtalene 

innen 2019

• Andel pakkeforløp innenfor 

standard forløpstid skal være minst 

70% for hver kreftform. 

Variasjonen mellom 

helseforetakene skal reduseres 

• Minst 60% av pasienter med 

hjerneinfarkt som er 

trombolysebehandlet, får denne 

behandlingen innen 40 minutter 

etter innleggelse 

• Understøtte god drift og oppnå 

resultatkrav, for å kunne investere 

i utstyr, teknologi og bygg

Mål 2019

• Redusere andel pasientskader på 

regionalt nivå i 2019 sammenliknet 

med 2017 (GTT-undersøkelsene)

• Arbeidet med HMS og 

pasientsikkerhet må ses i 

sammenheng. Andel "enheter med 

modent sikkerhetsklima" ved hvert 

helseforetak skal være minst 60%

• 20% reduksjon i forbruk av 

bredspektret antibiotika i 

sykehusene i 2019 sammenliknet 

med 2012 

• Ingen korridorpasienter

• Minst 70% av epikrisene sendt 

innen 1 dag etter utskrivning fra 

somatisk helsetjeneste

• Antall nye kliniske behandlings-

studier er økt med 5% i 2019 

sammenliknet med i 2017 

• Styrke arbeidet med å utdanne, 

rekruttere, beholde og utvikle 

medarbeidere i et trygt og 

stimulerende arbeidsmiljø

• Arbeide med IKT- standardisering 

for å understøtte informasjons-

sikkerhet, informasjonsdeling, 

mobile og brukervennlige løsninger

Prioritere psykisk helsevern

og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling

Bedre kvalitet

og pasientsikkerhet

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

Mål 2019

• Høyere vekst innen psykisk 

helsevern (PHV) og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (TSB) 

enn for somatikk på regionnivå

• Andel pakkeforløp gjennomført 

innen forløpstid for utredning skal 

være minst 80% (for PHBU og 

PHV)

• Andel pakkeforløp gjennomført 

for behandling i poliklinikk skal 

være minst 80% (for PHBU, PHV 

og TSB)

• Andel pakkeforløp gjennomført 

innen forløpstid fra avsluttet 

avrusning til påbegynt behandling 

TSB i døgnenhet skal være minst 

60%

• Minst 50% av epikrisene er sendt 

innen 1 dag etter utskrivning fra 

PHV og TSB

• Antall pasienter med 

tvangsmiddelvedtak i PH (døgn-

behandling) skal reduseres i 2019

• Redusere gjennomsnittlig 

ventetid til under 40 dager innen 

PHBU og PHV, og under 35 

dager i TSB 

• Redusere avvisningsrater ved 

poliklinikkene innen psykisk 

helsevern



Fra foretaksmøte 13.2.2019 



• Fokusere satsingsområdene i HSØ sin nye regionale utviklingsplan

• Prioriteringsregelen

• Pakkeforløp psykisk helsevern og TSB

• Generelt forbedringsarbeid

• Bedre måloppnåelse pakkeforløp kreft

• Reduksjon forbruk bredspektrede antibiotika

• Styrets særlige ansvar for å innfri krav i oppdrag og bestilling 2019

• Styrets ansvar for at gjeldende fullmaktstruktur følges, særlig ift
investeringsprosjekt og første prosjekteringsfase

Fra foretaksmøte 13.2.19 – behov for særlig 

innsats
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Forslag til vedtak i Styret 01.03.2019

• Styret tar protokollene fra foretaksmøtene 13.02.2019 til 
etterretning.

• Styret tar Oppdrag og bestilling 2018 for Sørlandet sykehus HF til 
etterretning.

• Helse Sør-Østs styringsmål 2019 gjøres gjeldende for SSHF.

• Styret ber administrerende direktør følge opp overordnet 
styringsbudskap og mål gitt i Oppdrag og bestilling 2019.

• Styret holdes orientert om gjennomføring og status i den løpende 
rapporteringen, og i Årlig melding 2019.


