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Oppdrag og bestilling 2018 fra Helse Sør-Øst
Protokoll fra felles Foretaksmøte 14. februar 2018

Hensikten med saken:
Oppdrag og bestilling 2018 (OBD) ble gitt til Sykehuset i Vestfold HF (SiV) i felles
foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst (HSØ) 14. februar 2018. Dokumentet
(vedlagt) sammenstiller HSØs oppdrag og bestilling til SiV med utgangspunkt i overordnede
rammer, samt økonomiske og faglige prioriteringer i HSØ.
Enkelte medlemmer i styret er allerede i en viss grad kjent med oppdragsdokumentet, gjennom fokus på
felles styreseminar på Gardermoen 14. februar 2018. Det er også tidligere oversendt styremedlemmene.
Hensikten med foreliggende sak er å invitere styret til formelt å kvittere for mottaket av Oppdrag og
bestilling 2018, samt å ha en foreløpig drøfting av de mest sentrale deler av oppdraget og av foretakets
evne til å nå disse.
Adm. direktør vil for øvrig opp til å fremme ny sak for styret i mars, med en nærmere risikovurdering og
redegjørelse for tiltak som må iverksettes for å nå målene.
Forslag til vedtak:
1. Styret bekrefter at Oppdrag og bestilling 2018 fra Helse Sør-Øst er mottatt.
2. Det fremmes sak til styremøtet i mars med en nærmere risikovurdering av sentrale krav i
oppdragsdokumentet, samt en nærmere redegjørelse for hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes for
å nå disse.
Tønsberg, 28.02.2018
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Faktagrunnlag og vurderinger:
Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuset i Vestfold styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for 2018.
Overordnede føringer og styringsbudskap gitt Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument og
foretaksmøteprotokoller gjelder også for Sykehuset i Vestfold.
Helse Sør-Øst RHF skal sørge for at befolkningen i regionen får tilgang til spesialisthelsetjenester slik dette
er fastsatt i lover og forskrifter. Sykehuset i Vestfold skal ta del i dette arbeidet og innrette sin virksomhet
med sikte på å nå følgende overordnede styringsmål:
1.
2.
3.

Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Dette skal skje innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder for helseforetak
og med de ressurser som bli stilt til rådighet i oppdrag og bestilling.
De overordnede styringsmålene er de samme som i 2017. Det samme gjelder mange av de enkelte mål og
oppgaver. Et hovedtrekk i oppdraget er imidlertid at kravet til høyere vekst innen psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk skjerpes ytterligere, bl.a. gjennom tilleggskrav fra
RHF. Foretakene kan forvente at utviklingen her vil bli fulgt særlig tett i løpet av året. Trolig vil foretakene
også generelt bli fulgt svært tett på mange av de mål som er satt. Dette setter skjerpede krav til at SiV
internt sikrer prosesser og rutiner for å følge graden av måloppnåelse i løpet av året.
Det inviteres til en foreløpig drøfting av OBD 2018 i styret nå. Adm. direktør vil fremme ny sak for styret i
mars, med nærmere risikovurderinger av enkeltelementer i oppdraget, og redegjørelse for prosedyrer og
evt. konkrete tiltak som vurderes nødveneige for å nå målene.
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