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Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2021       

 

Tilleggsdokumentet omfatter styringsbudskap som Helse Sør-Øst (HSØ) har mottatt fra 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) etter at Oppdrag og bestilling til helseforetakene/ 
sykehusene ble utarbeidet. Styringsbudskapene beskrives i protokoll fra foretaksmøte 15. juni 
2021 for HSØ og Oppdragsdokument 2021 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av 
Prop. 195 S (2020-2021). 
 

Sykehuset Østfold (SØ) har på denne bakgrunn mottatt nye styringsbudskap fra HSØ for 2021 i 
brev av 01.07.2021. 
 

 

Forslag til vedtak:  

 
Styret tar Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2021 til etterretning. Oppdragene følges opp 
og det rapporteres i oppfølgingsmøter med administrerende direktør og i Årlig melding 2021.  
 
 
 
Sarpsborg, den 30.08.21 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  1. Brev fra HSØ til HF - Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2021, datert 

01.07.21. 
2. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 15.06.21. 
3. Brev fra HOD til HSØ - Oppdragsdokument 2021 - tilleggsdokument etter 

Stortingets behandling av Prop. 195 S (2020-2021), datert 24.06.21. 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner 

Styret anbefales å ta Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2019, august 2019 til orientering.  
 

2. Faktabeskrivelse 

SØ har mottatt vedlagte tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2021 fra Helse Sør-Øst.  
For alle de nye styringsbudskapene forutsettes at det enkelte helseforetak/sykehus gjør 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 bestilling 2021.  
 

Det vises til vedtak i foretaksmøte 15. juni 2021 for HSØ. De nye styringsbudskapene der SØ har 
fått en egen oppgave er: 
 

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet (3.5 Behandlingstilbud) Tverrfaglige regionale 
senfølgeklinikker etter covid-19  
Annen oppgave 2021 til Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas 
Sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i 
Østfold HF, Sørlandet Sykehus HF, Vestre Viken HF, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg 
Diakonale Sykehus  
 

Helseforetakene skal sørge for at pasienter som henvises med senfølger etter covid-19 får et 
behandlingstilbud tilpasset pasientens behov. Det vises her til veiledning for rehabilitering etter 
covid-19 utarbeidet av Regional koordinerende enhet (RKE) i HSØ. Pasienter med langvarige, 
komplekse og sammensatte symptomer etter covid-19 infeksjon og hvor funksjonsnivået påvirkes i 
uttalt grad skal henvises til tverrfaglige regionale senfølgeklinikker.  
Sunnaas sykehus HF og Sykehuset i Vestfold HF skal videreutvikle de tverrfaglige regionale 
senfølgeklinikker for utredning og diagnostisering av pasienter som får langvarige, komplekse og 
sammensatte symptomer etter akuttforløpet av covid-19, hvor funksjonsnivået påvirkes i uttalt 
grad. God samhandling med primærhelsetjenesten bør vektlegges, både i organisering av tilbudet 
og i oppfølgingen av den enkelte pasient. Det skal rapporteres på status for tilbudet innen 1. 
september 2021. 
 
3.7 Forskning og innovasjon  
Annen oppgave 2021 til Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas 
Sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i 
Østfold HF, Sørlandet Sykehus HF, Vestre Viken HF, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg 
Diakonale Sykehus  
 

Helseforetakene skal gi god informasjon til MS-pasienter om muligheten for å delta i klinisk 
utprøving av stamcellebehandling i Norge, og vurdere strategier for å øke antall pasienter som 
deltar i den pågående kliniske studien med stamcellebehandling i Norge.  
 
Under 4. Øvrige krav og rammer for 2021 er ikke SØ nevnt spesielt, men dette kan ha innvirkning 
ved eventuell avhending av eiendom:  
Praksis ved avhending av eiendom  
 

Tidligere stilt krav i 2009 om vurdering av samhandlingstiltak ved avhending av eiendom 
oppheves. 
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Oppdrag der SØ ikke er nevnt spesielt, men som er til informasjon, fremgår av vedlegget: 
 

3.5 Behandlingstilbud 

 Regional kompetanse om seneffekter etter kreft (Annen oppgave til OUS). 

 Sykehustilbudet i Oslo – som oppfølging av Stortingets vedtak knyttet til sykehustilbudet i 
Oslo (Annen oppgave til OUS). 

 Granheim lungesykehus (Annen oppgave til Sykehuset Innlandet). 
4.1 Beredskap og sikkerhet  

 Dimensjonering av legemiddellagre bygget opp under covid-19-pandemien (Annen 
oppgave til Sykehusapotekene)  

 
Det vises også til vedlegg 2 og 3 i saken ang. oppdrag gitt til HSØ fra HOD som bl.a. beskriver:  

 Organisering pasientreiser. 

 Involvering av ansatte i planlegging og evaluering av nye sykehusbygg. 

 Regional kompetanse om seneffekter etter kreft hos barn og voksne.  

 Tildeling av midler fra HOD til HSØ innen Særskilte tilskudd, Basisbevilgningene til de 
regionale helseforetakene, Innsatsstyrt finansiering og Laboratorie- og radiologiske 
undersøkelser. 

 

Styringsbudskapene følges opp gjennom innarbeidelse i virksomhetsplanlegging og rapportering 
på lik linje med øvrige styringsbudskap som inngår i Oppdrag og bestilling 2021. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Tilleggspunktene til Oppdrag og bestilling 2021 gjøres kjent for aktuelle ledere i SØ og styret vil bli 
orientert om gjennomføring i Årlig melding 2021. 
 
 
 


