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Sak 20-2022 – Bestilling fra Helse Vest RHF

Formål:
Å informere styret om hovedpunkt i Helse Vest RHF sin bestilling for 2022, og presentere risikoområder for ikke å nå 
målene i bestillingen.

Bakgrunn:
Bestillingen ble mottatt medio april 2022 og signert av begge parter 2. mai 2022. I april før bestillingen ble mottatt, 
gjennomførte vi en 2 dagers samling for alle ledere i sykehuset der det ble sett på risikoområder og tiltak for å nå 
målene i bestillingen. I forkant av samlingen hadde avdelingene hatt en gjennomgang av måloppnåelse i 2021 og 
identifisert svakheter med påfølgende ROS-analyse av risikoområder. Oppdragsdokument fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til Helse Vest RHF, Årleg rapport 2021 og ledelsens gjennomgang ble brukt i arbeidet. Det 
ble identifisert følgende risikoområder: 

• Kvalitetsparametere: Epikrisetider, ventetider, fristbrudd, overholdelse av pasientavtaler og 6 måneders 
planleggingshorisont

• Pakkeforløp 
• Reduksjon av tvang > Forebygging og riktig bruk av tvang 
• Digitalisering av tjenester
• Innføring av bruk av avklaringssamtaler/vurderingssamtaler for barn og unge der det er tvil om rett til 

helsehjelp
• Rekruttering og turnover 

Oppsummert hovedtrekk i bestilling: 
Aktivitet: En økning fra 850 til 865 DRG-poeng innen kirurgi, ellers ingen krav til økt aktivitet innen sykehuset.
Basisbetaling: Styrking, primært BUP 1.500.000 kroner, justering kostnadsvekter psykisk helsevern -200.000 kroner.

Overordnet krav til bestilling (Hovedmål) 
1. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

• Særlig behandlingstilbud innen psykisk helsevern barn og unge.

2. Styrke forsking, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet
• Utdanning og kompetanse
• Topp 5 risiko 
• Læring på tvers 

3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp
• Redusere ventetid
• Samarbeid 
• Likeverdige parter i plan- og utviklingsarbeid
• Nye arbeids- og samarbeidsformer som digital hjemme oppfølging
• Tilbud om behandling der folk bor
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Nye dokument som skal legges til grunn for utvikling av tjenestene: 
• Rammeverk for miljø og bærekraft i Spesialisthelsetjenesten 
• Regional plan for smittevern 
• Regional plan for informasjonssikkerhet i Helse Vest 
• Nasjonale dokument pkt 3.1 

Miljøperspektivet:
Bestillingen fra Helse Vest RHF underbygger miljøperspektivet på mange områder. Ikke minst gjennom 
effektivisering og bedre bruk av ressurser. Derfor kan vi konkludere med at vedtaket støtter opp om målsetningen i 
stiftelsens miljøpolitikk og miljømål.

Medbestemmelse:
Bestilling er gjennomgått med alle ledere, og hovedtrekk er lagt frem for tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg. Felles 
oppfølging/evaluering blir lagt til september 2022.

Verdier: 
Bestillingen fra Helse Vest RHF understøtter de grunnleggende verdiene; omsorg, helhetssyn, åpenhet, kreativitet, 
og kvalitetsbevisst i alt det vi gjør, gjennom de prioriterte områdene. Målene setter arbeidet inn i et helhetlig 
perspektiv, og gjennom å levere på de ulike områdene etterlever vi og forsterker våre verdier.

Forslag til vedtak:
1. Styret tar Bestilling 2022 til orientering.
2. Styret ber direktør følge opp og rapportere tilbake til styret på etterlevelse av bestillingen etter evaluering i 

september. 

Vedlegg:
1. Bestilling 2022 med vedlegg

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