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Sak 9-2023 – Bestilling 2023 fra Helse Vest RHF til Betanien sykehus AS

Formål:
Å informere styret om Helse Vest RHF sin Bestillingen til Betanien sykehus for året 2023. Bestillingen ble mottatt 
03.03.2023.

Bakgrunn:
I Bestilling 2023 ber Helse Vest RHF Betanien sykehus AS om å innrette virksomheten sin med sikte på å nå følgende 
hovedmål:

1. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
2. Styrke forsking, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet.
3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp

Betaling: Det er en omlegging av ISF fra 50 % til 40 %. BUP blir styrket med 1,5 millioner kroner.

Hovedmålet i bestillingen er uendret fra 2022. Det pågår et arbeid for å kartlegge hvor det er risiko for ikke å nå mål i 
bestilling. 16.mars har vi en samling med alle ledere med sin nærværsgruppe og andre fagpersoner i avdelingene. 
Samlingen har som mål å identifisere og starte et arbeid med henhold til prioritering som blir godt forankret i 
avdelingene. Bestilling og mål for sykehuset blir satt i en sammenheng.

Miljøperspektivet:
Bestillerdokumentet fra Helse Vest 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 
sykehusets miljøpolitikk og miljømål.

Verdier:
Bestillingen fra Helse Vest 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.

Medbestemmelse:
Bestilling er gjennomgått med alle ledere og stab. Tillitsvalgte og vernetjeneste blir involvert i arbeidet.

Forslag til vedtak:
1. Styret tar Bestilling 2023 til orientering.
2. Styret ber direktør følge opp og rapportere tilbake til styret på etterlevelse av bestillingen.
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Vedlegg:
1. Oppdragsdokument 2023 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Vest RHF
2. Bestilling 2023 til Betanien sykehus 

Saksbehandler: Eli Julseth Birkhaug, direktør
Ansvarlig: Eli Julseth Birkhaug, direktør
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