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Tillegg til Oppdrag og bestilling 2018

SSHF har mottatt et tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2018. 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 2018.

Vedlegg til saken

•
•
•

Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2018 (august 2018)
Foreløpig protokoll fra foretaksmøte for HSØ RHF
Tillegg til oppdragsdokumentet for HSØ RHF

Sørlandet sykehus HF

Tillegg til Oppdrag og bestilling 2018
Kravene er til dels gjentakelse og presiseringer fra det opprinnelige Oppdrag og
bestilling, men enkelte punkter er nye.
De viktigste punktene fra tilleggsdokumentet gjengis nedenfor.
Administrerende direktør vil følge opp kravene og rapportere på disse i Årlig
melding 2018.

Ingen fristbrudd.
• Andelen fristbrudd i Helse Sør-Øst som helhet var 1,5 prosent i 2017.
Tilsvarende tall i 2016 var 1,2 prosent. Det forutsettes at de helseforetak
som fortsatt har fristbrudd innretter driften slik at målet om null fristbrudd
nås.
Kreftbehandling
• Helseforetakene som gir behandlingstilbud til kreftpasienter må følge opp
resultatene for pakkeforløp og forløpstid for kreftpasienter og bruke disse i
sitt forbedringsarbeid slik at målet nås i 2018, jf. Oppdrag og bestilling
2018.

Høyere vekst
• Prioriteringsmålet om at det på regionnivå skal være høyere vekst innen
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for
somatikk ble videreført i 2017. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk
helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern.
Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til
avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor),
årsverk (helseforetak og «private institusjoner med oppdragsdokument»)
og aktivitet (polikliniske konsultasjoner). I 2017 ble kravet om høyere vekst
i kostnader innfridd i Helse Sør-Øst for TSB, men ikke for psykisk helsevern
for voksne og for barn og unge. Målet om prosentvis større reduksjon i
ventetider innen psykisk helsevern og TSB enn i somatikken er ikke nådd
på noen områder. Kravet knyttet til økning i årsverk ble innfridd for TSB,
men ikke innen psykisk helsevern for voksne og for barn og unge.
Prioriteringsmålet har ført til en dreining i sykehusenes oppmerksomhet og
aktivitet mot psykisk helsevern og TSB, men det er fortsatt rom for
forbedringer. Det legges til grunn at målet blir nådd for 2018 i de
helseforetakene i Helse Sør-Øst som gir tilbud til disse pasientgruppene.
• I årlig melding 2018 fra helseforetak som gir tilbud innen psykisk helsevern
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal tiltakene beskrives og
oppfølgingen av disse omtales sammen med oversikt over måloppnåelse.
Utviklingen for henholdsvis barn og unge, voksne og gravide rusmisbrukere
som gis behandling i henholdsvis psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling skal fremgå tydelig i omtalen.
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Pakkeforløp
• Helseforetakene skal implementere pakkeforløpene for psykisk helse og
rus. Det vises til Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for
psykisk helse og rus 2018-2020. Forberedende aktiviteter gjøres høsten
2018 slik at det fra 1. januar 2019 er mulig å motta henvisninger til, og
behandle pasienter i pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette inkluderer
blant annet:
o Sørge for at praksis i spesialisthelsetjenesten blir endret i tråd med
anbefalingene i pakkeforløpene.
o Etablere forløpskoordinatorer i spesialisthelsetjenesten.
o Sørge for innføring av nødvendig funksjonalitet i EPJ-systemene for
mottak av henvisninger til pakkeforløp, registrering av koder og
arbeidsflyt for håndtering av pakkeforløpene.
o Sørge for at rapportering av forløpsinformasjon til Norsk pasientregister
(NPR) gjøres etter gjeldende krav.

Infeksjoner og resistens
• Bruken av bredspektret antibiotika i spesialisthelsetjenesten skal reduseres
med 30 pst. i perioden 2012 til 2020. I Helse Sør-Øst som helhet er bruken
så langt redusert med ca. 8 prosent. Det legges til grunn at helseforetakene
arbeider videre med tiltak på dette området. Helseforetak som ikke allerede
kan vise til betydelig bedre resultater enn gjennomsnittet må intensivere
arbeidet slik at målet kan nås.
Korridorpasienter
• Å ligge i korridor er en uverdig situasjon for pasienten og et hinder for god
kvalitet i behandlingen. I 2017 var andelen korridorpasienter 1,6 pst. i
Helse Sør-Øst som helhet. Det vises til at det ikke skal være
korridorpasienter, og helseforetaket må innrette sin virksomhet med sikte
på at dette målet nås.
Trombektomi
• Oslo universitetssykehus HF viderefører sitt eksisterende regionale
behandlingstilbud innen mekanisk trombektomi og videreutvikler Oslo
slagsenter slik at det innen utgangen av 2018 etableres «en dør inn» og
samlokalisering av diagnostikk og akuttbehandling for pasienter med
hjerneslag som mottas fra Oslo sykehusområde. Oslo universitetssykehus
HF skal omtale videreutviklingen av Oslo slagsenter i årlig melding 2018.
• Akershus universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF etablerer et
tilbud om mekanisk trombektomi som dagbehandling i 2019 og med full
døgndrift fra 2020.
• Pakkeforløp hjerneslag (akuttfasen) ble lagt fram i desember 2017, og blir
implementert fra 2018. Helseforetakene må sikre at pakkeforløpene blir
registrert i henhold til Helsedirektoratets informasjonsbrev.
Helseforetakene bør følge med på de registrerte dataene gjennom norsk
hjerneslagregisters digitale løsning.
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