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Forslag til
VEDTAK:
1. Styret tar «Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2017 for helseforetak og private ideelle
sykehus i Helse Sør-Øst» til etterretning.

Brumunddal, 22. september 2017

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 067 – 2017

Bakgrunn
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. (vedlegg 1)
Overordnede føringer og styringsbudskap gitt Helse Sør-Øst RHF i dette tilleggsdokumentet gjelder også
for helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst.

Sykehuset Innlandet har mottatt tilleggsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF, datert 23. august
2017. Tilleggsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF (vedlegg 2) konkretiserer og presiserer
hvordan Sykehuset Innlandet forutsettes å delta i arbeidet for å nå de overordnede målene.
Tilleggsdokumentet er utarbeidet som et felles dokument til alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.
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.
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.
Tilleggsdokumentet er videresendt internt i Sykehuset Innlandet for oppfølging.
Det skal rapporteres på styringskravene i forbindelse med Årlig melding 2017.

Vedlegg:
Vedlegg 1: Brev fra Helse- og Omsorgsdepartementet « Oppdragsdokumentet 2017 -

tilleggsdokumentet etter Stortingets behandling av Prop. 129 2016-2017»

Vedlegg 2: Brev fra Helse Sør-Øst RHF « Tilleggsdokument til Oppdrag- og bestilling 2017"
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