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Forslag til vedtak:
Styre vedtek styringsmål for AD i 2014, og ber om at det føljes tett opp i forhold til
plan.

I forhold til mål sett i strategiplan, risikobilete som kjem frem i risikoanalysen, og dei
hovudområde som Helse Vest via Styringsdokumentet har sagt at dei vil følje særskilt opp på
i 2014;
• Samhandlingsreforma og samarbeid mellom profesjonar, verksemder og nivå
• Kvalitet og innhald i tenestene
• Utvikling av barne- og ungdomspsykiatrien
• Rekruttering og kompetanseutvikling
• Benchmarking og faglige revisjonar
foreslår ein føljande fokusområder med underliggande styringsmål for AD i 2014;
Økonomi
• Klare resultatkrav
• Gje lokalt innhald til Økonomihandbok
• Auke kvalitet på økonomistyringa
• Sikre økt avtaledekning og etablering av avtaleforvaltningssystem
• Revidere Hovudavtalar med sjukehusføretaka
• Sikre god IKT-struktur og IKT-oppfølging (FarmaPro 5, TønSys og e-Resept)
Organisasjon/ kultur
• Sikre rett rekruttering til alle stillingar og god oppfølging av kompetanseplan
• Leiarutviklingsprogram toppleiargruppe – og nytt kull leiarutvikling for mellomleiarar
• Sjukefråvere på nivå med resten av Helse Vest
• Fortsett arbeid med god arbeidsdeling mellom yrkesgrupper og einingar
• Styre trykt gjennom tilpassing til ESAs krav
• Bygge opp endringskapasitet i organisasjonen
Fag/ kvalitet
• Standardisere og kvalitetssikre tenesteleveransar gjennom prosjektet
«Verksemdsstyring i SAV»
• Sikre økt pasienttrygglei gjennom økt sal av ASL og farmasifaglege tenester
• Faglege revisjonar på alle forretningsområder gjennomfør og inn i fast planarbeid
• Gjennomføre miljøsertifisering
• Tett oppfølging av sals- og kommunikasjonstrening via EBS
• Sikre gode rutinar ved leveransevanskar og i beredskapssituasjon
• Sikre trygg gjennomføring av ombygging i Haugesund
Kommunikasjon/ samhandling
• Synliggjøring av SAV sin rettmessige plass i spesialisthelsetenesta gjennom tett
samarbeid med sjukehusføretaka i forhold til Samhandlings-reforma
• Sikre god forståing av kundane sine behov, og bruke denne kunnskapen i utvikling av
organisasjon og produkt (Kundeundersøkingar)
• Opprusting av internett
• Utarbeide sals-presentasjonar for alle SAV sine tenester (produktifisert)
• Revidere kommunikasjonsplan

