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Foretaksmøtet 16.02.2022 vedtok at Oppdrag og bestilling 2022 gjøres gjeldende 
for Sørlandet sykehus HF. 

Forslag til vedtak 
1. Styret tar Oppdrag og bestilling 2022 for Sørlandet sykehus HF til 

etterretning og ber administrerende direktør følge opp mål og krav i 
dokumentet gjennom året. 

 

 

 

Vedlegg til saken 
• Protokoll fra foretaksmøte 16.02.2022 
• Oppdrag og bestilling 2022 for SSHF 

 

 
Kristiansand 21. april 2021 

 

Nina Mevold 

Administrerende direktør 
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1 Bakgrunn for saken 
Styret for Sørlandet sykehus HF mottar årlig Oppdrag og bestilling med 
styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF. SSHF skal utføre pålagte oppgaver og 
gjennomføre styringskravene innen de rammer og ressurser Helse Sør-Øst RHF 
stiller til rådighet. 

I Årlig melding som utarbeides for 2022, skal det rapporteres på måloppnåelse av 
alle styringskrav gitt i Oppdrag og bestilling 2022. 

 

2 Saksopplysninger 
Gjennom foretaksmøter formidler Helse Sør-Øst RHF sine krav i kraft av å være 
eier av helseforetaket. Foretaksmøtet omhandler overordnede styringsbudskap, 
styringskrav og rammer for det nye året. 

Oppdrag og bestilling 2022 og protokoll fra foretaksmøtet for SSHF ble vedtatt i 
foretaksmøtet 16.02.2022. Oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF utgjør 
sammen med styringsbudskapet gitt i foretaksmøter, det helhetlige oppdraget for 
året. 

Styringskravene til SSHF blir videreformidlet til klinikkene og stabsavdelingene, og 
følges opp gjennom oppfølgingsmøter på ulike nivå i organisasjonen. 

Innenfor sine ansvarsområder skal Sørlandet Sykehus HF understøtte arbeidet 
med hovedmålene Helse Sør-Øst RHF er gitt i styringsdokumentene:  

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  

 
Helseforetaket har også ansvar for å sette seg inn i og, så raskt som mulig, følge 
opp tiltak og funn i rapporter fra gjennomførte tilsyn. 
 
HSØ legger i OBD for 2022 vekt på at pandemisituasjonen fremdeles er 
uforutsigbar og at det er forventet en økning i innleggelser grunnet omikron. 
Sykehusene bes derfor om å opprettholde beredskapen og videreføre 
smittevernrutinene. 
 
Oppdrag og bestilling for 2022 er noe endret sammenlignet med tidligere år, med 
ny regjering.  

Styret mottar administrerende direktørs risikovurdering av måloppnåelse for 
2022 i tertialrapporteringen gjennom året. Risikorapporteringen etter 1.tertial i 
styrets maimøte vil bli oppdatert ihht ny OBD for 2022, og vil ta for seg de ulike 
områdene. 

Noen refleksjoner om viktige mål i oppdrag og bestilling 2022 

For 2022 er målene for ventetider og fristbrudd det mest utfordrende området 
innen somatikken. Dette er en forsterket utfordring etter to år der pandemien har 
redusert kapasiteten. For noen fagområder vil bedre rekruttering av behandlere 
(psykologspesialister og legespesialister) bidra til reduserte ventelister. Arbeid 
med prosessforbedring i klinikkene fortsettes med stor styrke. 
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For psykisk helsevern er den tidligere prioriteringsregelen endret til et mål rettet 
til overgangen fra 2021 til 2022, der den budsjetterte veksten i kostnader til 
psykisk helsevern, både for voksne og barn/unge, skal være høyere enn den 
budsjetterte veksten i kostnader til somatikk.  
 

Som annen oppgave skal SSHF i 2022 tilby vurderingssamtale innen psykisk 
helsevern, særlig for barn og unge og der det er uklart om pasient har rett til 
helsehjelp eller det er behov for supplerende informasjon, eller der lege/henviser 
mener det er behov for rask avklaring før eventuell henvisning. Dette har Klinikk 
for psykisk helse startet planleggingen av. Målet om at en andel på 80% av de 
definerte pasientforløpene innen psykisk helsevern skal være evaluert og kravet 
om behandlingsplan, er krevende. Det gjenstår arbeid med definisjoner og 
funksjonelle rapporteringsverktøy.   
 
Området investeringer i byggvedlikehold, med SSHFs vedlikeholdsetterslep 
(TG3/TG2), samt behov for nybygg, er et vesentlig risikoområde.  

For å styrke foretakets handlingsrom for investeringer er målet for økonomisk 
bærekraft og omstillingshastighet, og særlig i de somatiske klinikkene krevende, 
og en vesentlig risiko.  

 
Antall kliniske behandlingsstudier i helseforetakene som inkluderte pasienter i 
2022 skal økes med minst 15% sammenliknet med 2021, jf. målene i Nasjonal 
handlingsplan for kliniske studier. Dette er et krevende mål, men foretaket har 
pågående tiltak som kan muliggjøre måloppnåelse. 
 
Kommunikasjon med pasienten peker seg ut som et satsingsområde, og for 2022 
understrekes det at også etniske minoriteter skal ivaretas gjennom at 
helsepersonellets kulturelle kompetanse skal styrkes. Likeverdige helsetjenester 
for alle innebærer bruk av tolketjenester. SSHF kartlegger status, identifiserer 
eventuelle gap, og starter arbeidet med å imøtekomme målene på en god måte. 
Dette målområdet aktualiseres gjennom foretakets forberedelse av konsekvenser 
av Ukraina-krisen. 
 
Det vil jobbes systematisk med økonomisk omstilling for å oppnå et styrket 
investeringsnivå og for å oppnå krav til årsresultat for 2022 som minst skal være 
på 80 millioner kroner. Det er 20 mill mer enn resultatkravet for 2021, og 40 mill 
mer enn for 2020. 
 

3 Administrerende direktørs vurderinger 
 
Hovedutfordringene til SSHF for måloppnåelse for 2022, blir reduksjon av 
ventelister og fristbrudd innen flere fagområder, både i somatiske fag og psykiatri. 
Til dette er også knyttet rekrutteringsutfordringer innen flere spesialiteter. 
 
Videre vil de nødvendige tilpasninger av driften til de økonomiske rammene bli 
utfordrende gitt pandemisituasjonen.  
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Samtidig vil behovene for vedlikehold av bygg, ref. TG3 og TG2 i de somatiske 
hovedbyggene, være en vesentlig utfordring som det vil ta lengre tid å løse, både i 
forhold til investeringsmidler og økonomisk bærekraft. 
 
Administrerende direktør mener likevel at det er gode prosesser i gjennomføring 
på disse områdene, men det foreligger risiki knyttet til 2022-måloppnåelse. 
Administrerende direktør vil belyse dette i tertialrapportering med 
risikovurdering av målene. 
 
Administrerende direktør anbefaler styret å ta årets oppdrag og bestillerdokument 
til etterretning. 
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