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Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2022 - juni 2022
Det vises til Oppdrag og bestilling 2022 til det enkelte helseforetak og private ideelle
sykehus med 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 2022.
Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling sendes som et likelydende dokument 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 2022 til enkelte mottagere.
På samme måte som for styringsbudskap gitt i oppdrag og bestilling skal årlig melding
2022 inneholde rapporter med iverksatte/planlagte tiltak for tilleggsdokumentets Mål
2022 og Annen oppgave 2022.

Tilleggsdokumentet skal omfatte styringsbudskap som Helse Sør-Øst RHF har mottatt
fra Helse- og omsorgsdepartementet, og styringsbudskap som er forankret i vedtak i
styret for Helse Sør-Øst RHF etter at oppdrag og bestilling til helseforetakene ble
utarbeidet. Det vises i denne sammenheng til «Oppdragsdokument 2022 tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 115 S (2021-2022)» og protokoll
fra foretaksmøte 23. juni 2022 for Helse Sør-Øst RHF. Disse dokumentet legges med som
vedlegg.
For alle de nye styringsbudskapene forutsettes at det enkelte helseforetak 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 2022.
Styringsbudskapene nedenfor er sortert under egne overskrifter. Disse samsvarer så
langt det er mulig med temaoverskriftene i Oppdrag og bestilling 2022.

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Agder, Vestfold og Telemark, Viken,
Oslo og Innlandet. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres
spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private leverandører og avtalespesialister.
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1. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Behandlingstilbud psykisk helsevern og TSB
•

•

Annen oppgave 2022 til Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus 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
Informasjon til øvrige

Helseforetaket bes om å prioritere å styrke psykisk helsevern og TSB, jf. oppdrag og
bestilling 2022 hvor det er innført mål om å styrke tilbudet for blant annet barn og unge
og personer med alvorlige psykiske lidelser, samt krav om at aktiviteten i psykisk
helsevern, både for voksne og barn/unge, skal være høyere i 2022 sammenlignet med
2021. Dette gjelder både innen døgnbehandling, dag- og poliklinisk aktivitet.

Det har vært en økning i henvisninger og antall i behandling for spiseforstyrrelser de siste årene.
Helseforetaket skal prioritere tilbudet til mennesker med spiseforstyrrelser gjennom å
videreutvikle og styrke tilbudet for barn, unge og unge voksne. Helseforetaket må selv vurdere
hvilke tilbud og tiltak som må styrkes, for å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse på alle nivå.
Ved mistanke om utvikling av alvorlige lidelser, er det viktig med tidlig oppfølging og
behandling. Her vil også kommunal helse- og omsorgstjeneste ha en viktig rolle. Det vises til at
barn og unge, samt personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, er to av de fire
pasientgruppene som helseforetakene skal prioritere å planlegge og utvikle tjenester til i
samarbeid med kommunene i helsefellesskapene.

2. Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og
pasientsikkerhet
Helsefellesskapene

Annen oppgave 2022 til Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus 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
• Informasjon til øvrige
Det vises til overordnede føringer i oppdrag og bestilling 2022 hvor det står at
kommuneoverlegene skal inviteres inn i helsefellesskapene. Kommuneoverlegene har
samfunnsmedisinsk kompetanse som vil være av stor verdi for helsefellesskapene. Det er
imidlertid opp til de samarbeidende kommunene om, og i så fall på hvilke arenaer, de vil
involvere kommuneoverlegene i helsefellesskapene.
•

Bruk av vikarer i ambulansetjenesten
•
•

Annen oppgave 2022 til Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset
Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Østfold HF, Sørlandet Sykehus HF, Vestre
Viken HF
Informasjon til øvrige

Endringer i forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning,
ambulansetjenesten, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) trådte i
kraft 1. mai 2022. Endringene innebærer blant annet at virksomhetsledelsen kan gjøre
unntak fra kravet om autorisasjon eller lisens som helsepersonell for personell som skal
dekke ekstravakter og korttidsvikariater.
Hovedregelen er fast ansatte og at det legges til rette for lærlinger i ambulansetjenesten.
Bruk av vikarer skal være innenfor Arbeidsmiljølovens § 14-9 (2).
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Helseforetaket skal rapportere på bruk av vikarer i ambulansetjenesten i årlig melding
for 2022. Rapporteringen skal vise utviklingen i bruk av vikarer fra tidspunktet
akuttmedisinforskriften trådte i kraft og fram til utgangen av 2022. Rapporteringen skal
også inneholde helseforetakets vurdering av bruk av vikarer i ambulansetjenesten.
Forskning og innovasjon, kvalitet og pasientsikkerhet
•
•

Annen oppgave 2022 til Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF,
Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i
Østfold HF, Sørlandet Sykehus HF, Vestre Viken HF
Informasjon til øvrige

Helseforetaket skal legge til rette for økt presisjonsdiagnostikk på kreftområdet. Det
vises til brev av 3. mars 2022 om tildeling av midler til persontilpasset medisin –
presisjonsdiagnostikk på kreftområdet.

3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp
Behandlingstilbud
Gode tjenester der folk bor
•
•

Annen oppgave 2022 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
Informasjon til øvrige

Det vises til punkt 10.2 Gode tjenester der folk bor i protokoll 23. juni 2022 fra
foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF der det gis framskyndet frist på rapportering på
enkelte oppdrag. Som følge av dette framskyndes frist gitt i Oppdrag og bestilling 2022
for oppdrag om at helseforetaket skal vurdere hvilken elektiv aktivitet som helt eller
delvis kan flyttes fra større til mindre sykehus. Ny frist settes til 1. oktober 2022.
Kompetanseutveksling
•

•

Annen oppgave 2022 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, Betanien Hospital,
Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital,
Revmatismesykehuset
Informasjon til øvrige

Det vises til punkt 10.4 Kompetanseutveksling i protokoll 23. juni 2022 fra foretaksmøte
i Helse Sør-Øst RHF der det påpekes at utviklingen i demografi og sykdomsbyrde i
befolkningen er en utfordring for den samlede helse- og omsorgstjenesten. Flere
pasienter har sammensatte og langvarige tilstander. Enkelte pasientgrupper bør unngå
lange reiser og helst få nødvendig behandling i hjemmet.
Helseforetaket skal gi en vurdering av hvordan veiledning og kompetanseutveksling
mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan
bidra til god kvalitet og hensiktsmessig oppgavedeling.
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Vedlegg:
• Protokoll fra foretaksmøte 23. juni 2022 for Helse Sør-Øst RHF.
• Oppdragsdokument 2022 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av
Prop. 115 S (2021-2022)

Med vennlig hilsen
Helse Sør-Øst RHF
Terje Rootwelt
administrerende direktør

Tore Robertsen
eierdirektør
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