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Halvårsrapport - Oppdrag og bestilling 2017 

 

Sammendrag: 
Halvårsrapport vedrørende gjennomføring av Oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ) 
viser at Sykehuset Østfold HF (SØ) er godt i gang med gjennomføring av oppdragene og 
bestillingene fra eier.  Sykehuset må forsterke arbeidet med å optimalisere arbeidsprosessene og 
med måloppnåelse for pakkeforløp kreft. Det vises for øvrig til 2. tertialrapport 2017.  

 

 

Forslag til vedtak:  

 
Styret tar halvårsrapport - Oppdrag og bestilling 2017 til orientering. 
 
 
Sarpsborg, den 05.09.17 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Halvårsrapport – Oppdrag og bestilling 2017 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 

Halvårsrapport vedrørende gjennomføring av Oppdrag og bestilling 2017 fra Helse Sør-Øst RHF 
(HSØ) viser at Sykehuset Østfold HF (SØ) er godt i gang med gjennomføring av oppdragene og 
bestillingene fra eier.  Sykehuset må forsterke arbeidet med å optimalisere arbeidsprosessene og 
med måloppnåelse for pakkeforløp kreft. Det vises for øvrig til 2. tertialrapport 2017. 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar halvårsrapport - Oppdrag og bestilling 2017 til 
orientering. 
 
 

2. Faktabeskrivelse 

Gjennom Oppdrag og bestilling gis SØ styringskrav fra HSØ for 2017. Overordnede føringer og 
styringsbudskap gitt HSØ i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller gjelder også for SØ.  
 
HSØ følger opp punktene under Mål 2017 i de faste oppfølgingsmøtene med SØ. I Årlig melding 
2017 skal det rapporteres på gjennomføring av oppdragene og bestillingene gitt fra eier. Frist for 
innsendelse av Årlig melding til HSØ er 01.03.18. 
 
Styret for SØ har bedt om en status på gjennomføring av oppdrag og bestilling etter første halvår. 
SØ har gjennomført en intern prosess hvor ansvarlige for de ulike oppdragene i SØ har rapportert 
på måloppnåelse. Resultatene fremgår av halvårsrapport for 2017 som ligger vedlagt. 
 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

SØ er i god gang med gjennomføring av oppdragene og bestillingene fra eier i 2017.  
 
Resultatene per første halvår viser at vi må styrke innsatsen for å nå målene innen enkelte 
områder, blant annet for pakkeforløp kreft og korridorpasienter. Arbeidet med 
prosessforbedringer og effektiv pasientflyt er intensivert for å nå alle målene i oppdrag og 
bestilling. 
 
 
 
 
 


