
 

 
 

STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av 3 

 
   
Styresak nr.:  46-17 Sakstype:  Beslutningssak  

Saksnr. arkiv:  17/00449   
 
 

 

 

Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017  

 

Sammendrag: 
For å sikre god dokumentasjon og kvalitet i overleveringen av styringskrav gitt etter at Oppdrag 
og bestilling 2017 ble overlevert, har Helse Sør-Øst RHF utarbeidet et tilleggsdokument. 
 

 

Forslag til vedtak:  

 
Styret tar tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017 til etterretning. 
 
Sarpsborg, den 23.08.2017 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  1. Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017, august 2017 

2. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Sør-Øst RHF datert 28. juni 2017 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 

 
Styret anbefales å ta tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling til etterretning. 
 

2. Faktabeskrivelse 

 
For å sikre god dokumentasjon og kvalitet i overleveringen av styringskrav gitt etter at Oppdrag og 
bestilling 2017 ble overlevert, har Helse Sør-Øst RHF utarbeidet et tilleggsdokument. 
 
I slutten av juni 2017 oversendte Helse- og omsorgsdepartementet Oppdragsdokument 2017 - 
tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016-2017) til de regionale 
helseforetakene (dokumentet legges ved til orientering). Overordnede føringer og styringsbudskap 
gitt Helse Sør-Øst RHF i dette tilleggsdokumentet gjelder også for helseforetak og private ideelle 
sykehus i Helse Sør-Øst, og det forutsetter at disse setter seg inn i dokumentet på samme måte 
som for øvrige overordnede styringsdokumenter. 
 

Tilleggsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF konkretiserer og presiserer hvordan helseforetakene og 
sykehusene forutsettes å delta i arbeidet for å nå de overordnede målene. Tilleggsdokumentet er 
ikke tilpasset til tjenesteporteføljen i det enkelte helseforetak/sykehus, men er utarbeidet som et 
felles dokument til alle. Den enkelte mottager må derfor i sin videre oppfølging ta stilling til om de 
enkelte oppdragene skal tas til orientering eller følges opp med egne tiltak. For noen av 
oppdragene forutsettes nærmere orientering fra Helse Sør-Øst RHF før aktuelle 
helseforetak/sykehus iverksetter tiltak. Dette er presisert i det enkelte oppdrag. 
 
Tilleggsdokumentet har samme status som Oppdrag og bestilling, og det stilles de samme krav om 
å utføre pålagte oppgaver og gjennomføre styringskrav innenfor de rammer og ressurser som er 
stilt til rådighet. Disse styringsbudskapene skal integreres i styrings- og rapporteringssystemene. 
 
Tilleggsdokumentet er inndelt i to hoveddeler: 
 

 Styringsbudskap (andre oppgaver 2017) som er rapporteringspliktig i Årlig melding 2017 til 
Helse Sør-Øst RHF 

 Informasjon som ikke er rapporteringspliktig i Årlig melding 2017 til Helse Sør-Øst RHF. 
 

Styringsbudskap (andre oppgaver 2017) som er rapporteringspliktig i Årlig melding 2017 til Helse 
Sør-Øst RHF er: 

Forskning 
Helseforetak skal påse at opplysninger om alle pågående og planlagte kliniske studier innenfor sine 
ansvarsområder til enhver tid er oppdatert og komplett på helsenorge.no. 
 
KPP - kostnader på pasientnivå 
Helsedirektoratet fikk i 2016 i oppdrag å utrede og planlegge en løsning for nasjonale KPP-data 
(kostnader på pasientnivå) i NPR med sikte på etablering av en nasjonal KPP-database fra 
1.1.2018. De regionale helseforetakene skal innen 1.11.2017 redegjøre for departementet for 
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status for bruk av KPP i lokalt forbedrings- og planarbeid i helseforetakene, og SØ må levere 
nødvendige opplysninger om dette. 
 
Kreftbehandling 
Siden 2015 har sykehusene regransket celleprøver til kvinner som har fått livmorhalskreft, og som 
har hatt normale celleprøver mindre enn fem år tidligere. Sykehusene har ansvar for å sikre at 
kvinner med livmorhalskreft får informasjon om tidligere celleprøver som har vært feiltolket. 
Helseforetak som har ansvar for denne pasientgruppen må påse at det er etablert gode rutiner for 
hvordan man informerer kvinner som har fått en betydelig endret diagnose etter en regransking 
av tidligere prøver. 
 

Informasjon som ikke er rapporteringspliktig i Årlig melding 2017 til Helse Sør-Øst RHF gjelder 

o Pasientadministrative systemer 
o Trombolysebehandling 
o Overføring av flere legemiddelgrupper fra folketrygden til de regionale helseforetakene 
o Kartlegging av laboratorieundersøkelser, på grunn av en langvarig og sterk vekst 
o Medisinsk kodepraksis 

 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

 
Tilleggspunktene til Oppdrag og bestilling 2017 gjøres kjent for aktuelle ledere i SØ, og styret vil bli 
orientert om gjennomføring i Årlig melding 2017. 
 
 
 


