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Sak 53/19 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2019 
 
Helse Sør-Øst har oversendt tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2019 i brev av 
23.08.2018. Det vises til «Oppdragsdokument 2019 – tilleggsdokument etter Stortingets 
behandling av Prp. 114 S (2018-2019)» og protokoll fra foretaksmøte 11. juni 2019 for Helse 
Sør-Øst RHF. 
 
For alle de nye styringsbudskapene forutsettes det et de enkelte helseforetak/sykehus gjør 
seg kjent med innholdet og følger opp det som er relevant. Status og resultater rapporteres i 
Årlig melding 2019. 
 
I tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2019 - august 2018, beskrives tre oppdrag, 
hvorav to er eller kan være aktuelle for Akershus universitetssykehus:  

• Informasjon: Avlevering av arkiv til Norsk helsearkiv. 
Helse Sør-Øst RHF kommer tilbake til hvilket helseforetak som skal avlevere i løpet 
av 2019. 

• Annen oppgave: Samarbeid med kommunehelsetjeneste. 
Meld. St. 15 (2017 – 2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre skal legges til 
grunn for utvikling av tjenesten. Det skal rapporteres i Årlig melding 2019 for 
foretakets samarbeid med kommunene. Oppdraget legges inn i rapporteringsmalen 
for ledelsens gjennomgang 3. tertial og vil omtales i Årlig melding. 

 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar saken til etterretning. 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Helseforetakene i Helse Sør-Øst
Private ideelle sykehus som har avtale med Helse Sør-Øst RHF

Vår referanse: Deres referanse:

t9 /0017 4-ZB

Saksbehandler:

fostein F. Jensen, +47 909 72 605

*

Dato:

23.08.2019

Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling2OL9 - august 2OI9

Det vises til Oppdrag og bestilling201,9 til det enkelte helseforetak og private ideelle
sykehus med som har avtale med Helse Sør-Øst RHF. Det fremgår av dette at det vil bli
utarbeidet et tilleggsdokument til oppdrag og bestilling med nye styringsbudskap fra
Helse Sør-Øst RHF etter foretaksmøtene for helseforetakene i februar 201'9.

Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling sendes som et likelydende brev til alle
helseforetak og de fem private ideelle sykehusene. Noen av styringsbudskapene i
tilleggsdokumentet gis som informasjon til flere, mens samme styringsbudskap gis som

Annen oppgave 2019 til noen mottagere.

På samme måte som for styringsbudskap gitt i oppdrag og bestilling skal årlig melding
2019 inneholde rapporter med iverksatte/planlagte tiltak for tilleggsdokumentets Mål
20L9 ogAnnen oppgave 2019.

Tilleggsdokumentet omfatter styringsbudskap som Helse Sør-Øst RHF har mottatt fra
Helse- og omsorgsdepartementet etter at oppdrag og bestilling til
helseforetakene/sykehusene ble utarbeidet. Det vises i denne sammenheng til protokoll
fra foretaksmøte 11. juni 2019 for Helse Sør-Øst RHF og <Oppdragsdokument 2019 -

tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 114 S (2018-2019)>'

For alle de nye styringsbudskapene forutsettes at det enkelte helseforetak/sykehus giør

seg kjent med innholdet og følger opp det som er relevant gjennom innarbeidelse i

virksomhetsplanlegging og rapportering på lik linje med styringsbudskapene som

inngår i Oppdrag og bestilling2019.

Styringsbudskapene nedenfor er organisert under egne overskrifter. Disse samsvarer så

lang det er mulig med temaoverskriftene i 0ppdrag og bestilling 201'9'
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3.1.19 Avlevering av arkiv til Norsk helsearkiv
. Informasjon

Alle helseforetak skal inngå forpliktende avleveringsavtaler med Norsk helsearkiv om
avlevering av fysisk pasientarkivmateriale. Avtalene skal blant annet angi tidspunkt for
avleveringer. Det vises til Forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret
[helsearkivforskriften). Det forutsettes at minst ett helseforetak i Helse Sør-Øst skal
starte arbeidet innen utgangen av 20L9.

Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake med nærmere informasjon om gjennomføringen av
dette oppdraget.

3.1.3b Samarbeid med kommunehelsetjenesten
. Informasjon
o Annen oppgave 2019 til Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus

HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF,

Sykehuset Østfold HF, Sørlandet sykehus HF, Vestre Viken HF, Diakonhjemmet
Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus

I oppdragsdokument 2019 er de regionale helseforetakene bedt om å legge Meld. St. 15
(201,7 - 20LB) Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre til grunn for utvikling av
tjenesten. Det skal rapporteres i Årlig melding Z0l9 for helseforetakenes samarbeid med
kommunene.

2.9 Regionalt behandlingstilbud til overgripere
. Informasjon
o Annen oppgave 20L9 til)slo universitetssykehus HF

I eget brev fra Helse Sør-Øst RHF, datert 2. april 2019, er Oslo universitetssykehus HF
gitt i oppdrag å etablere et regionalt behandlingstilbud til pasienter som har begått eller
står i fare for å begå seksuelle overgrep. Behandlingstilbudet skal baseres på
helseforetakets prosjektskisse datert 19. desemb er 201.7 og skal være tilgjengelig fra 1.
januar 2020.

Med vennlig hilsen
Helse Sør-Øst RHF
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Jostein F. Jenseni 1 -
spesialrådgiver \ y

Vedlegg:
o Protokoll fra foretaksmøte 11. juni 201,9 for Helse Sør-Øst RHF.
. Oppdragsdokument2019 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 114 S

(2018-2oLe)
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11. juni 2019 

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 
Tirsdag 11. juni 2019 kl. 14.45 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF i R5, Akersgata 

59 i Oslo. 

 

 

Dagsorden 
Sak 1  Foretaksmøtet konstitueres 

Sak 2  Dagsorden 

Sak 3 Årlig melding 2018, jf. lov om helseforetak § 34, vedtektene §§ 7 og 15 

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2018, jf. lov om helseforetak § 43, 

vedtektene § 7 

Sak 5 Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44 

Sak 6 Endring av driftskredittrammen 

Sak 7    Finansiering av metodevurderinger i Statens legemiddelverk 

Sak 8    Avlevering av fysisk arkiv til Norsk helsearkiv 

Sak 9    Samarbeid om innkjøp mellom de regionale helseforetakene og Forsvaret 

Sak 10  Fremtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon 

Sak 11  Fremtidig rolle for Nasjonal IKT HF 

 

 

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte 
Helseminister Bent Høie 

 

 

Fra styret møtte 
Styreleder Svein Ingvar Gjedrem 

Nestleder Anne Cathrine Frøstrup 

 

Kirsten Brubakk 

 

 

Fra administrasjonen møtte 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

Eierdirektør Tore Robertsen 

 

 

 

 

Også til stede 
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen 

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum 

Ekspedisjonssjef Espen Aasen 

 

Avdelingsdirektør Astri Knapstad 

Underdirektør Kari Grette 

Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas 

 

 

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ved Frode Linna 

og Tove Myklebust. 

 

Revisor for Helse Sør-Øst RHF, PwC, var varslet i samsvar med lov om helseforetak § 18 og 

møtte ved statsautorisert revisor Hans-Christian Berger. 
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Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres 
Helseminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han 

spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.  

 

Foretaksmøtet vedtok: 

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt. 

 

Styreleder Svein Ingvar Gjedrem og helseminister Bent Høie ble valgt til å godkjenne 

protokollen. 

 

Sak 2  Dagsorden 
Helseminister Bent Høie spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader 

til dagsorden. 

 

Foretaksmøtet vedtok: 

Dagsorden er godkjent. 

 

Sak 3 Årlig melding 2018, jf. lov om helseforetak § 34, 

vedtektene §§ 7 og 15 
Lov om helseforetak § 34 pålegger de regionale helseforetakene å utarbeide en årlig melding 

om virksomheten. I vedtektene § 15 slås det fast at det skal fremgå av den årlige meldingen 

etter § 34 i lov om helseforetak, hvorvidt pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet 

eller satt som vilkår knyttet til bevilgningen, er oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår 

av oppdragsdokumentet til Helse Sør-Øst RHF for 2018.  

  

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for årlig melding 2018 og for styrets videre arbeid på utvalgte 

områder i 2019. Foretaksmøtet viste til årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF av 15. mars 2019 og 

supplerende informasjon av 10. mai 2019. Foretaksmøtet la til grunn at Helse Sør-Øst RHF har 

oppfylt sørge for-ansvaret. Foretaksmøtet merket seg styrets konklusjon om at styringskrav gitt 

i oppdragsdokumentet og foretaksmøte for 2018 er ivaretatt og at sørge for-ansvaret som Helse 

Sør-Øst RHF er pålagt gjennom lovverket samlet sett er oppfylt for 2018. 

 

I oppdragsdokumentet for 2018 er det satt som mål at gjennomsnittlig ventetid i 

spesialisthelsetjenesten skal reduseres sammenliknet med 2017 og være under 50 dager innen 

2021. Samlet for alle tjenesteområder var ventetiden i Helse Sør-Øst 58 dager i 2018. Dette er en 

økning på to dager fra 2017, dvs. at målet ikke er nådd. Foretaksmøtet forutsatte at Helse Sør-

Øst RHF innretter driften slik at målet for ventetid nås i 2019. Foretaksmøtet merket seg at 

andelen fristbrudd i Helse Sør-Øst var 1,7 pst. i 2018. Tilsvarende tall i 2017 var 1,6 pst. 

 

Prioriteringsmålet om at det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk på regionnivå ble videreført i 2018. 

Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skulle prioriteres innen 

psykisk helsevern. Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til 

avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet 

(polikliniske opphold). Foretaksmøtet viste til at kravet om høyere vekst i kostnader ble 
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innfridd for psykisk helsevern for barn og unge og for TSB, men ikke for psykisk helsevern for 

voksne. Målet om prosentvis større reduksjon i gjennomsnittlig ventetider er nådd for psykisk 

helsevern for voksne og for barn og unge. For TSB ble også målet nådd ettersom ventetiden i 

somatikk økte mens ventetiden for TSB var uendret. Ventetiden innen TSB er generelt lav. 

Kravet om større økning i poliklinisk aktivitet er innfridd for psykisk helsevern for voksne, men 

økningen i aktivitet innen psykisk helsevern for barn og unge var marginalt lavere enn for 

somatikk. For TSB ble aktivitetsmålet ikke innfridd. Foretaksmøtet viste til at prioriteringsmålet 

har ført til en betydelig økt oppmerksomhet om psykisk helsevern og TSB og at 

prioriteringsmålet ble delvis oppnådd, men at det fortsatt er rom for forbedringer. 

 

I oppdragsdokumentet for 2018 er det satt som mål at det skal være færre tvangsinnleggelser i 

psykisk helsevern i 2018 enn i 2017. Videre er det satt som mål at skal det være færre pasienter 

med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling) i 2018 enn i 2017. Resultatene 

(jf. nasjonale kvalitetsindikatorer for 2018) viser at omfanget av tvangsinnleggelser og antall 

pasienter med tvangsmiddelvedtak i Helse Sør-Øst økte fra 2017 til 2018. Foretaksmøtet merket 

seg at det i 2018 er utarbeidet en prosjektrapport om redusert brukt av tvangsmidler i Helse 

Sør-Øst hvor tiltakene skal innføres i 2019. Departementet vil følge med videre på utviklingen. 

 

Det ble innført pakkeforløp for kreft i 2015. I Helse Sør-Øst ble 74 pst. av pasientene inkludert i 

pakkeforløp i 2018. Med dette var målet om 70 pst. oppnådd. Resultatene fra andre tertial 2018 

viser 67 pst. av pasientene ble behandlet innenfor standard forløpstid for hele helseregionen. 

Målet om minst 70 pst. gjennomførte pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid er dermed 

ikke nådd for andre tertial 2018. Foretaksmøtet ba Helse Sør-Øst RHF om å følge opp 

resultatene videre i 2019. 

 

Foretaksmøtet vedtok: 

Foretaksmøtet tar årlig melding 2018 med supplerende opplysninger fra Helse Sør-Øst RHF til 

etterretning. 

 

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2018, jf. lov 

om helseforetak § 43, vedtektene § 7 
I samsvar med lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 7 ble styrets årsregnskap og 

årsberetning for 2018 fremlagt til godkjenning i foretaksmøtet. Helse Sør-Øst RHF 

redegjorde for årsregnskap og årsberetning for 2018. Statsautorisert revisor Hans-Christian 

Berger redegjorde for revisjonsberetningen for 2018.  

 

I foretaksmøtet 16. januar 2018 ble det fastsatt følgende resultatkrav for foretaksgruppen i Helse 

Sør-Øst for 2018:  
 

Foretaksmøtet la til grunn at de regionale helseforetakene:  

- innretter virksomheten innenfor økonomiske rammer og krav som følger av Prop. 1 S (2017–

2018), foretaksmøtet og oppdragsdokumentet for 2018, slik at sørge-for-ansvaret oppfylles og at 

det legges til rette for en bærekraftig utvikling over tid. 

 

Regnskapsført årsresultat for 2018 for foretaksgruppen Helse Sør-Øst viser et positivt 

resultat på 1 767,6 mill. kroner. I resultatet inngår nedskrivninger av eiendeler med 196,3 

mill. kroner, samtidig som det er resultatført netto gevinst ved salg av anleggsmidler på 
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65,5 mill. kroner. Helse Sør-Øst har investert for 3 869,7 mill. kroner i 2018 og holdt seg 

innenfor vedtatt ramme for driftskreditt. Den samlede ressursbruken til drift og 

investeringer er gjennomført innenfor vedtatte rammer og resultatkrav for 2018. 

Foretaksmøtet var tilfreds med at resultatkravet som ble stilt for 2018 dermed er oppfylt. 

 

Foretaksmøtet viste til at Helse Sør-Øst står overfor store investeringsoppgaver i årene 

fremover. Foretaksmøtet har merket seg at resultatet for 2018 var bedre enn budsjettert og 

at det samlet sett er god kontroll med økonomien i foretaksgruppen. Årsresultatet for 2018 

bidrar til økonomisk handlingsrom for de investeringene som planlegges framover. 

Foretaksmøtet viste til at det er positivt at Helse Sør-Øst RHF legger opp til en styring og 

drift som gir nødvendig grunnlag for en bærekraftig utvikling av tilbudet i regionen. 

 

Foretaksmøtet vedtok: 

Foretaksmøtet godkjenner styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2018. 

 

Sak 5 Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak 

§ 44 
Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med 

avgivelse av revisjonsberetning for 2018. Av foretaksgruppens samlede revisjonshonorar på 

kr 3 437 000 ekskl. mva. utgjør honoraret for revisjon av Helse Sør-Øst RHF kr 218 000 

ekskl. mva. Dette innebærer en reduksjon på kr 1 557 000 ekskl. mva. fra 2017 for 

foretaksgruppen samlet sett og forklares hovedsakelig med redusert omfang av merarbeid i 

forbindelse med revisjonen. 

 

Foretaksmøtet vedtok:  

Foretaksmøtet godkjenner godtgjørelse på kr 3 437 000 ekskl. mva. til ekstern revisor for 

lovpålagt revisjon av foretaksgruppen for 2018, herunder godtgjørelse på kr 218 000 ekskl. 

mva. for revisjon av Helse Sør-Øst RHF. 

 

Sak 6 Endring av driftskredittrammen 
Foretaksmøtet viste til Prop. 114 S (2018–2019) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 

statsbudsjettet 2019. Her er det foreslått å redusere de regionale helseforetakenes ramme for 

driftskreditt med 1 200 mill. kroner, fra 4 492 mill. kroner til 3 292 mill. kroner ved utgangen av 

2019. Endringen skyldes en tilsvarende økning i basisbevilgningen til de regionale 

helseforetakene som følge av økte pensjonskostnader på 1 200 mill. kroner for 2019. 

 

Helse Sør-Øst RHF sin andel av denne justeringen utgjør 647 mill. kroner. Med forbehold om 

Stortingets godkjenning justeres Helse Sør-Øst RHF sin ramme for driftskreditt for 2019 fra 

2 422 mill. kroner til 1 755 mill. kroner. 

 

Foretaksmøtet vedtok: 

Driftskredittrammen for Helse Sør-Øst RHF reduseres med 647 mill. kroner fra 2 422 mill. kroner 

til 1 755 mill. kroner. 
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Sak 7 Finansiering av metodevurderinger i Statens legemiddelverk 
Foretaksmøtet viste til brev av 28. juni 2017 Oppdragsdokument 2017 – tilleggsdokument etter 

Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016–2017) til de regionale helseforetakene der det 

framgår at: 

 

"De regionale helseforetakene skal: (…) Sørge for tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre 

metodevurderinger. Departementet viser i denne sammenheng til at det i statsbudsjettet for 2016 

ble understreket at dersom behovet for metodevurderinger overstiger det antall metodevurderinger 

som da ble lagt til grunn for SLVs og FHIs bevilgninger og rammer, kan disse finansieres over 

regionale helseforetaks egne rammer. (…)" 

 

Foretaksmøtet vedtok: 

De regionale helseforetakene skal finansiere behovet for merkapasitet i Statens legemiddelverk 

knyttet til å gjennomføre metodevurderinger i spesialisthelsetjenesten. Statens legemiddelverk skal 

øke kapasiteten sin til metodevurderinger for systemet nye metoder med 10 årsverk. I 2019 skal de 

regionale helseforetakene finansiere ev. påløpte lønnskostnader, opp til 2,6 mill. kroner, til dette 

formålet. I 2020 skal de regionale helseforetakene finansiere 13 mill. kroner. Fordelingen av 

kostnadene mellom de regionale helseforetakene skal følge den nasjonale inntektsmodellen. 

 

Sak 8 Avlevering av fysisk arkiv til Norsk helsearkiv 
Foretaksmøtet viste til Forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret 

(helsearkivforskriften) og ba om at alle helseforetak inngår forpliktende avleveringsavtaler med 

Norsk helsearkiv om avlevering av fysisk pasientarkivmateriale. Avtalene skal blant annet angi 

tidspunkt for avleveringer. Foretaksmøtet ba videre de regionale helseforetakene om å starte 

arbeidet med avlevering til Norsk helsearkiv fra minst ett helseforetak i hver helseregion innen 

utgangen av 2019. 

 

Foretaksmøtet vedtok: 

Foretaksmøtet ber de regionale helseforetakene sørge for at alle helseforetak inngår forpliktende 

avleveringsavtaler med Norsk helsearkiv om avlevering av fysisk pasientarkivmateriale. Minst ett 

helseforetak i hver helseregion skal starte arbeidet med avlevering innen utgangen av 2019. 

Sak 9 Samarbeid om innkjøp mellom de regionale helseforetakene 

og Forsvaret 
Foretaksmøtet viste til innspill fra de regionale helseforetakene om mulig samarbeid om 

innkjøp mellom Sykehusinnkjøp HF og Forsvaret, og som fremgår av brev av 5. juni 2019 fra 

Helse Sør-Øst RHF. Foretaksmøtet ønsket at det skal etableres et gjensidig forpliktende 

samarbeid knyttet til innkjøp for å realisere både de samfunnsmessige gevinster og de 

koordineringsfordeler som ligger i dette for begge sektorer. Samarbeidet etableres i tråd med 

anbefalinger om prosesser og framdriftsplaner slik det fremkommer i brevet.  

 

Foretaksmøtet vedtok: 

Foretaksmøtet ber de regionale helseforetakene om å etablere et samarbeid med Forsvaret på 

innkjøpsområdet. 
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Sak 10 Fremtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon 
Regjeringen har bestemt at det skal startes et arbeid med å utvikle og anskaffe en ny løsning for 

nød- og beredskapskommunikasjon. Arbeidet skal også sikre en god overgang fra dagens 

Nødnett. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fått i oppdrag fra Justis- 

og beredskapsdepartementet å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU). Arbeidet skal 

gjennomføres i samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og aktuelle 

aktører. De regionale helseforetakene og Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 

(HDO) deltar for helsetjenesten.  

 

Foretaksmøtet vedtok: 

Foretaksmøtet ber de regionale helseforetakene delta i DSB og Nkom sitt arbeid med KVU, i 

samarbeid med andre sentrale aktører i helsetjenesten. HDO deltar i arbeidet på vegne av de 

regionale helseforetakene der det er hensiktsmessig. 

 

Sak 11 Fremtidig rolle for Nasjonal IKT HF 
Foretaksmøtet viste til krav i januar 2014 om at de regionale helseforetakene skulle etablere et 

felles helseforetak, Nasjonal IKT HF, for strategisk samarbeid på IKT-området.  

 

I foretaksmøtet i januar 2019 ble de regionale helseforetakene bedt om å vurdere hvordan 

samarbeidet mellom de regionale helseforetakene innen IKT-området bør organiseres, 

herunder å vurdere rollen til Nasjonal IKT HF. Oppdraget må ses i sammenheng med de store 

endringene i organiseringen av e-helseområdet de siste årene.  

 

Styrene i de regionale helseforetakene har sluttet seg til en anbefaling om å igangsette en styrt 

avvikling av Nasjonal IKT HF. Det er i vurderingene lagt vekt på endringer i aktørbildet og nye 

samarbeidsformer mellom de regionale helseforetakene. Disse to forholdene har medført at det 

blir færre oppgaver til Nasjonal IKT HF.  

 

Foretaksmøtet sluttet seg til anbefalingene.  

 

Foretaksmøtet vedtok: 

Foretaksmøtet slutter seg til anbefalingen om å gjennomføre en styrt avvikling av Nasjonal IKT 

HF. I den forbindelse ber foretaksmøtet de regionale helseforetakene om å: 

- videreføre det interregionale samarbeidet på IKT-området på en hensiktsmessig måte 

- sikre at opparbeidet kunnskap og kompetanse ikke går tapt, og at pågående oppgaver  

videreføres på en hensiktsmessig måte 

- sikre god ivaretakelse av medarbeidere 

 

 

Møtet ble hevet kl. 15.55. 

 

Oslo, 11. juni 2019 

 

 

Bent Høie                   Svein Ingvar Gjedrem 

 
Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Helse Sør-Øst RHF 
Helse Vest RHF 
Helse Midt-Norge RHF 
Helse Nord RHF 

 
 
 
 

Deres ref Vår ref 

18/3392-23 

Dato 

21. juni 2019 
 
 
 
 
 

Oppdragsdokument 2019 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 114 S 
(2018-2019) 

 
Det vises til oppdragsdokument 2019 til de regionale helseforetakene av 16. januar 2019. Med 
forbehold om Stortingets behandling 21. juni 2019 av Prop. 114 S (2018-2019), jf. Innst. 391 S (2018- 
2019), sender departementet ut et tilleggsdokument til oppdragsdokumentet 2019. Det vises også til 
utbetalingsbrev for juli. 

 
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Andre oppgaver 2019: 
Utredningsoppdrag: 

• Det skal etableres en arbeidsgruppe bestående av representanter fra brukerorganisasjonene på 
rusfeltet, representanter fra private tilbydere med avtale innen TSB og de regionale 
helseforetakene. Arbeidet ledes av Helse Midt-Norge RHF og får følgende mandat: 
o Utarbeide et grunnlag for felles praksis for rettighetsvurderinger for å sikre at 

pasientrettighetene til rusavhengige blir ivaretatt på en enhetlig og omforent måte i alle 
helseforetak. 

o Sikre at alle pasienter på en klar og tydelig måte blir orientert om deres rett til fritt 
behandlingsvalg og derved mulighet for også å kunne velge en institusjon innen ordningen 
med fritt behandlingsvalg. 

Arbeidsgruppen skal legge berørte retningslinjer og lovverk til grunn for sitt arbeid. Formålet 
med arbeidet er å forhindre at like lidelser gis ulik rett til nødvendig helsehjelp og unngå at det 
utvikler seg ulik praksis. Helsedirektoratets prioriteringsveileder skal legges til grunn for 
arbeidet. Arbeidet skal leveres innen 1. mars 2020. 

 
 
 
 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 
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3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
Andre oppgaver 2019: 

• I oppdragsdokument 2019 er de regionale helseforetakene bedt om å legge Meld. St. 15 (2017- 
2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre til grunn for utvikling av tjenesten. Det 
skal rapporteres i Årlig melding 2019 for helseforetakenes samarbeid med kommunene. 

• Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre 
et forprosjekt for en felles journal- og samhandlingsløsning. Tiltaket omfatter kommunene 
utenfor Midt-Norge og samhandling med spesialisthelsetjenesten. Forprosjektet skal levere 
sine anbefalinger januar 2020. Anbefalingene skal deretter kvalitetssikres i tråd med statens 
prosjektmodell (KS2). Samhandling mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og 
spesialisthelsetjenesten er en sentral del av tiltaket. Det er avgjørende med en god prosess og 
godt samarbeid mellom Direktoratet for e-helse, KS og kommunesektoren og 
spesialisthelsetjenesten i forprosjektet. De regionale helseforetakene skal bidra i Direktoratet 
for e-helses arbeid med forprosjekt for en felles journal- og samhandlingsløsning. 

 
Utredningsoppdrag: 

• De regionale helseforetakene skal utrede mulige løsninger for sporing av implantater 
(medisinsk utstyr i risikoklasse 3), enten gjennom videreutvikling av pasientjournal, 
Kjernejournal eller ved etablering av et nasjonalt behandlingsregister. Tekniske løsninger og 
kostnader, samt tidsperspektiv for implementering må konkretiseres. Det må legges til grunn 
felles standarder for enhetlig og strukturert produktinformasjon om medisinsk utstyr for å 
understøtte effektiv dokumentasjon, informasjonsdeling, sporing og overvåking av 
implantater. Utredningen skal ledes av Helse Vest RHF, og skal skje i samarbeid med 
Direktoratet for e-helse og Statens legemiddelverk. 

• De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Midt-Norge RHF, følge opp 
Helsedirektoratets rapport fra november 2018 om lipødembehandling, og vurdere om det bør 
etableres et kirurgisk behandlingstilbud i Norge til pasientgruppen. Helsedirektoratet anbefaler 
at fagmiljøene innen plastikkirurgi vurderer utredning og behandlingsmetoder, og hvilke 
kriterier som skal legges til grunn for kirurgisk behandling. I tråd med direktoratets anbefaling 
bør et samarbeid med fagmiljøer i Sverige vurderes. Erfaringene fra Universitetssykehuset 
Nord-Norge med lipødembehandling og fra St. Olavs hospital om kirurgisk behandling av 
lymfødem tas med i vurderingen. Utredningen skal leveres innen 1. mars 2020. 

 
Forskning og innovasjon 

• De regionale helseforetakene skal legge til rette for at alle vitenskapelige artikler som utgår fra 
forskningsmidler utlyst i de regionale helseforetakene fra og med 1. januar 2021 skal være 
åpent tilgjengelige. 
Dette erstatter følgende i oppdragsdokument 2019: De regionale helseforetakene skal legge til 
rette for at alle vitenskapelige artikler som utgår fra forskning i de regionale helseforetakene 
skal være åpent tilgjengelige etter 1. januar 2020, i henhold til føringer i veileder fra Norges 
forskningsråd. Endringen er gjort i lys av at veilederen for Plan S utsetter fristen for 
implementering av planen med ett år. 
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Personell, utdanning og kompetanse 
• Rapporter i oppfølgingsmøter med de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet i mai 

2019 viser at det er utfordringer knyttet til den nasjonale samordningen av legenes 
spesialistutdanning (jf. Spesialistforskriftens § 4, d). De regionale helseforetakene skal 
iverksette tiltak i 2019 for å styrke den nasjonale samordningen og harmoniseringen av 
legenes spesialistutdanning, herunder vurdere å etablere organisatoriske løsninger som kan 
ivareta dette tilfredsstillende på permanent basis. Arbeidet skal ledes av Helse Sør-Øst RHF. 

 
4. Oppfølging og rapportering 

Det skal rapporteres på pkt. 2, 3 og 6 i Årlig melding 2019. 
 

5. Oppdrag i forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) 
• Tiltak for klart språk 

De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Sør-Øst RHF og i samarbeid med 
Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse, iverksette tiltak for å gjøre innkallinger til time og brev 
om rett til helsehjelp lettere å forstå for pasientene. Tiltakene skal redusere omfanget av oppklarende 
henvendelser, manglende oppmøte og avlyste konsultasjoner pga. utilstrekkelige forberedelser som er 
knyttet til kommunikasjonssvikt. De regionale helseforetakene skal identifisere andre områder i 
kommunikasjonen med pasienter som kan forbedres med klart språk. Det skal etableres rutiner og 
systemer som sikrer at all slik kommunikasjon skrives i et klart språk. Det skal orienteres om status for 
arbeidet i Årlig melding 2019. 

 
• Forprosjekt for gjennomgang av lærings- og mestringstjenestene 

De regionale helseforetakene skal gjennomføre et forprosjekt for gjennomgang og revisjon av lærings- 
og mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten. Tilsvarende oppdrag vil bli gitt til Helsedirektoratet 
som skal gjennomføre et forprosjekt for gjennomgang av oppgavedeling og samhandling mellom 
lærings- og mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. De to forprosjektene skal koordineres og ansvaret for koordineringen legges til 
Helse Sør-Øst RHF. Arbeidet skal gjennomføres, og legges fram for Helse- og omsorgsdepartementet, 
innen medio mai 2020. 

 
• Framskrivninger 

Helse- og omsorgsdepartementet har i foretaksmøtene i 2016, 2017 og 2018 stilt krav til de regionale 
helseforetakenes bruk og samordning av framskrivninger. Dette arbeidet skal videreføres med 
følgende presiseringer: 

o Planlegging av framtidige tjenestetilbud skal gjøres med støtte i framskrivninger av 
befolkningens behov for helsetjenester. Framskrivningene skal gjennomføres med felles 
framskrivningsmodell. 

o Anslag på sentrale forutsetninger skal samordnes på tvers av de regionale helseforetakene 
og innrettes i tråd med overordnede prioriteringer. Dette vil bl.a. være forutsetninger 
knyttet til demografi, sykdomsbyrde, nye arbeidsformer, ny diagnostikk og behandling, 
oppgavedeling mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, teknologisk utvikling etc. Det skal gjøres lokale tilpasninger i 
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forutsetningene der det enkelte regionale helseforetak mener dette er relevant og 
nødvendig. 

o Det skal gjøres særskilte analyser innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling for å videreutvikling framskrivningsmodellen for disse tjenesteområdene. 
Analysene skal ta utgangspunkt i anbefalinger fra Helsedirektoratet om ansvars- og 
oppgavefordeling mellom psykisk helsevern og kommunene. 

o De regionale helseforetakene skal etablere ett felles fagnettverk/kompetansemiljø som 
utvikler og forvalter disse framskrivningsmodellene. Helse Sør-Øst RHF skal lede dette 
nettverket/miljøet. 

o De regionale helseforetakene skal bistå Helsedirektoratet i en vurdering av hvordan et 
felles framskrivningsverktøy for helseforetak og kommuner kan etableres med bruk av 
data fra både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Det forutsettes av relevante aktører involveres i arbeidet, og det skal leveres en rapport om arbeidet 
innen 1. november 2020. 

 
6. Private ideelle aktører 
• Regjeringen er opptatt av å styrke de ideelle virksomhetene. Det er behov for en klar 

målsetting og at de regionale helseforetakene utarbeider strategier for bruk av ideelle. 
o De regionale helseforetakene skal stille samme faglige krav til ideelle og kommersielle 

aktører som leverer tjenester til det offentlige. 
o De regionale helseforetakene skal inkludere ideelle aktører i sitt plan- og utviklingsarbeid. 

Dialogen med de ideelle må innrettes slik at den ikke medfører brudd på 
anskaffelsesreglene, særlig prinsippet om likebehandling, og slik at verken ideelle, deres 
paraplyorganisasjoner eller regionale helseforetak bryter konkurranselovens forbud mot 
konkurransebegrensende samarbeid. 

o De regionale helseforetakene skal ikke bygge opp og utvikle konkurrerende tilbud til 
eksisterende tilbud hos private, ideelle aktører. 

 
 

Med hilsen 
 

 
Bent Høie 

1 vedlegg 

 
Kopi 

Riksrevisjonen 
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Vedlegg 1 Tildeling av midler 
 
 

Kap. 732, postene 72-75 Basisbevilgningene til de regionale helseforetakene 
 

Postene 72-75 Økte pensjonskostnader 
I Prop. 1 S (2018–2019) ble det lagt til grunn en pensjonskostnad på 11 800 mill. kroner. 
Oppdaterte beregninger fra pensjonsleverandørene gir et nytt anslag for pensjons - 
kostnaden for 2019 på 13 000 mill. kroner, noe som er 1 200 mill. kroner høyere enn 
tidligere forutsatt. Dette forklares hovedsakelig ved tre forhold: endringer i de 
økonomiske forutsetningene som ligger til grunn for beregning av pensjonskostnaden, 
mindre pensjonsmidler enn forutsatt grunnet uventet svak avkastning i finansmarkedet 
høsten 2018 og noe økende bestand. Det vises for øvrig til foretaksmøtene 11. og 12. juni 2019 og sak 
om endring av driftskredittrammen. På denne bakgrunn økes basisbevilgningene med 1 200 mill. 
kroner: 

 
Kap 732, post 72 økes med 647 mill. kroner 
Kap 732, post 73 økes med 227 mill. kroner 
Kap 732, post 74 økes med 172 mill. kroner 
Kap 732, post 75 økes med 154 mill. kroner 


	Sak 53-19 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2019
	Sak 53-19 Vedlegg 1 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2019
	Sak 53-19 Vedlegg 2 - Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF 11.06.2019
	Sak 53-19 Vedlegg 3 - Oppdragsdokument 2019 - tilleggsdokument til Helse Sør-Øst RHF
	2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
	3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
	4. Oppfølging og rapportering
	5. Oppdrag i forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP)
	6. Private ideelle aktører
	Vedlegg 1 Tildeling av midler


