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Sak 4-2022 – Plan for oppfølging bestilling 2022 

Formål: 
Å lage gode rammer og forutsigbarhet knyttet til oppfølging av bestilling 2022 fra Helse Vest RHF, samt involvere alle 
ledere med tydeliggjøring av ansvar slik at arbeid med bestilling og budsjett knyttes nærmere sammen.

Bakgrunn:
Årlig bestilling er en spesifisering av oppdraget Helse Vest RHF gir oss for 2022. Bestillingen omfatter aktivitet og krav 
inn mot pasientbehandling, oppfølging ansatte, samfunnsoppdrag og økonomiske rammer. I sin årsplan legger Helse 
Vest RHF opp til at bestillingen blir sendt ut innen utgangen av februar.

Bestillingen ble tematisert i november 2021 i møtet hvor Helse Vest hadde en gjennomgang av foreløpig 
statsbudsjett med de privat ideelle. Helse Vest mottar oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet i 
årsskifte 2021/2022. Dette gir grunnlag for bestillingen til blant annet Betanien sykehus.

Årleg melding 2021 sendes Helse Vest RHF medio januar. Mal for rapporten mottas i slutten av november. 
Meldingen sier noe om hvordan driften har vært i 2021, og det skal begrunnes dersom vi ikke har nådd mål satt i 
bestillingen. Årleg melding sier noe om risikoområder og må brukes i planlegging av oppfølging av bestilling.

Ønsker om styrking av tjenesten som omfatter økte økonomiske rammer ble spilt inn til Helse Vest 30. oktober 2021 
og følges opp i bestillingsmøtet 31. januar.

Plan for oppfølging: 

Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren ligger til grunn for det arbeidet vi skal gjøre i 
sykehuset. Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og 
pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves.

Plikten å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere er tydelig beskrevet i forskriften og er gjentagende fra år til 
år. Kunnskap om gjennomføring av bestillingspunkt i 2021 er av stor betydning i forbedringsarbeidet for bestilling 
2022.

Erkjennelse skapes gjennom informasjon og planlegging og er viktig for å lykkes med et forbedrings-/endringsarbeid) 
Forberede, planlegge, gjennomføre, evaluere, og korrigere: 

 Januar: «Årleg melding 2021» – grunnlag for ROS-analyse sammen med virksomhetsrapport m.m.
 Januar/februar: ledere må legge plan for hvordan gjennomføre, evaluere og eventuelt korrigere for å nå mål 

i bestilling. 
 Januar/februar: hvordan involvere stab i arbeid med bestilling 
 Januar-desember: planlegge og gjennomføre krav i bestilling
 Februar: mottak bestilling for inneværende år 
 Mars: gjennomgang hovedtrekk i bestilling i ledergruppen 
 Mars: gjennomgang hovedtrekk bestilling for alle ledere 
 Mars: presentasjon bestilling i styret
 Mars: gjennomgang hovedtrekk bestilling for tillitsvalgte og vernetjeneste 
 August: mellomevaluering mål i bestilling med alle ledere
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 August/september: arbeid med bestilling påfølgende år, bestillingsnotat og dialog med Helse Bergen
 Oktober/november: møte med Helse Vest om foreløpig statsbudsjett 
 November/desember mottak av mal for «Årleg melding til Helse Vest»

Betydning for pasienter: 
Kvalitet i tjenestene er av stor betydning for pasientene. For å komme i mål med forbedringsarbeid vil det være 
hensiktsmessig å ha fokus på noen prioriterte områder hvert år. 

Betydning for personell:
Struktur og plan gir forutsigbarhet og legger til rette for gode prosesser.

Medbestemmelse:
Det er av betydning at vernetjeneste og tillitsvalgte er informert om hovedpunkt i bestillingen, og kjenner til hvordan 
ledere jobber med denne.

Verdier: 
Støtter opp om våre verdier.

Forslag til vedtak:
1. Styret tar plan for oppfølging bestilling til orientering.

Ansvarlig: Eli Julseth Birkhaug, sykehusdirektør 
Saksbehandler: Eli Julseth Birkhaug, sykehusdirektør
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