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SAK NR 066 – 2021
TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2021 FOR HELSEFORETAK OG
PRIVATE IDEELLE SYKEHUS I HELSE SØR-ØST – JULI 2021

Forslag til

VEDTAK:

Styret tar «Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2021 for helseforetak og private ideelle
sykehus i Helse Sør-Øst» til etterretning og ber om at styringsbudskap og styringsmål følges
opp.

Brumunddal, 18. august 2021
Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 066 – 2021

Sykehuset Innlandet har mottatt «Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2021 – juli
2021» fra Helse Sør-Øst RHF, datert 1. juli 2021 (Vedlegg 1). Tilleggsdokumentet
omfatter 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/sykehusene ble
utarbeidet. Tilleggsdokumentet konkretiserer og presiserer hvordan Sykehuset
Innlandet forutsettes å delta i arbeidet med å nå de overordnede målene.

Tilleggsdokumentet til oppdrag og bestilling har samme status som «Oppdrag og
bestilling 2021», og det forutsettes at helseforetaket følger opp styringsbudskapene og
arbeider videre med å nå styringsmålene. Fra tilleggsdokumentet nevnes kort følgende
oppdrag:
-

Det skal etableres tverrfaglige regionale senfølgeklinikker etter covid-19.
Sykehuset Innlandet HF skal sørge for at pasienter som henvises med senfølger
får et tilpasset behandlingstilbud.
Sykehuset Innlandet HF skal å følge opp Stortingets vedtak om at tilbudet
innenfor spesialisert lungerehabilitering på SI Granheim som et minimum
opprettholdes som i dag, inntil den bebudede evalueringen av behovet for
rehabilitering og behandling av lungesyke er ferdig.
Sykehuset Innlandet 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.

Det skal rapporteres på styringskravene i forbindelse med Årlig melding 2021.
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