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Sakstittel Tillegg til Oppdrag og bestilling 2019 

 

SSHF har mottatt et tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2019. Dette er 
likelydende til alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Kravene er basert på 
tilleggsdokument fra departementet til Helse Sør-Øst RHF. 

Forslag til vedtak 

1. Styret ber administrerende direktør følge opp de krav og oppgaver som 
framkommer i tilleggsdokumentet til Oppdrag og bestilling 2019. 

 

 

 

Vedlegg til saken 

 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2019 
 Protokoll fra foretaksmøte for HSØ RHF 11.06.2019 
 Oppdragsdokumentet 2019 – tilleggsdokument for HSØ RHF 
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Tillegg til Oppdrag og bestilling 2019 

Enkelte av kravene gjelder SSHF. Punktene under «annen oppgave» skal 
rapporteres i Årlig melding 2019. 

3.1.1g 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. 
Det forutsettes at minst ett helseforetak i Helse Sør-Øst skal starte arbeidet innen 
utgangen av 2019. Helse Sør-Øst RHF kommer tilbake med nærmere informasjon 
om gjennomføringen 
 

3.1.3b Samarbeid med kommunehelsetjenesten 

Annen oppgave 2019 

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 20l9 for 
helseforetakenes samarbeid med kommunene. 
 

Administrerende direktørs vurdering 

Administrerende direktør tar nye oppdrag til etterretning.  

Rydding i arkivmaterialet, klargjøring og avlevering til Norsk Helsearkiv medfører 
et betydelig ekstraarbeid for SSHF over flere år. Dette må planlegges og prioriteres 
sammen med øvrig pågående omstilling i dokumentsenteret. 

Stortingsmeldingen «Leve hele livet» angir en retning for kommunene og for 
samhandlingen mellom kommuner og sykehus. Meldingen er allerede presentert i 
Overordnet strategisk samarbeidsorgan våren 2019, og kommunene jobber 
allerede i tråd med føringene i stortingsmeldingen. Den nye strategien for 
samhandling med visjonen «Grensesprengende samarbeid om helsetjenestene på 
Agder» gir gode rammer for samhandling innenfor rammene av 
stortingsmeldingen.  SSHF er i dialog med kommunene om deltakelse på 
konferanse/workshop med dette tema høsten 2019. 

 


