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Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2021 - juli 2021
Det vises til Oppdrag og bestilling 2021 til det enkelte helseforetak og private ideelle sykehus
med som har 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 2021.
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 2021 til enkelte mottagere.
På samme måte som for styringsbudskap gitt i oppdrag og bestilling skal årlig melding 2021
inneholde rapporter med iverksatte/planlagte tiltak for tilleggsdokumentets Mål 2021 og Annen
oppgave 2021.
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. Det vises i
denne sammenheng til «Oppdragsdokument 2021 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling
av Prop. 195 S (2020-2021)» og protokoll fra foretaksmøte 15. juni 2021 for Helse Sør-Øst RHF.
Disse dokumentet legges med som vedlegg.
Følgende nye regionale dokumenter gjøres gjeldende og skal legges til grunn for utvikling av
tjenesten:




Regional fagplan psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (RHFstyresak 041-2021), lenke: Regional fagplan for psykisk helsevern og rusbehandling Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)
Mål og strategi for informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst – overordnet styrende
dokument (RHF-styresak 046-2021), lenke: Mål og strategi for informasjonssikkerhet i
Helse Sør-Øst - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)
Finansstrategi for Helse Sør-Øst RHF Versjon 5.1 (RHF-styresak 067-2021), lenke:
Finansstrategi HSØ (helse-sorost.no). Vedlegg til Finansstrategien for Helse Sør-Øst RHF
– Regionale retningslinjer for driftsøkonomiske analyser, lenke: Regionale retningslinjer
for driftsøkonomiske analyser (helse-sorost.no)

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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For alle de nye styringsbudskapene forutsettes at det enkelte helseforetak/sykehus 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 2021.
Styringsbudskapene nedenfor er sortert under egne overskrifter. Disse samsvarer så lang det er
mulig med temaoverskriftene i Oppdrag og bestilling 2021.

3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
3.5 Behandlingstilbud
Regional kompetanse om seneffekter etter kreft
 Informasjon
 Annen oppgave 2021 til Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF skal videreutvikle regional kompetanse om seneffekter etter kreft
hos barn og voksne med personell som skal bidra til å overføre kompetanse til allmennlegene
om diagnostikk og behandling av seneffekter. Videre skal Oslo universitetssykehus HF kunne ta
imot pasienter med kompliserte seneffekter for utredning og behandling. Oppdraget bør ses i
sammenheng med pågående prosess for avvikling av Nasjonal kompetansetjeneste for
seneffekter av kreft og videreføring av denne kompetansen gjennom en annen organisering, som
for eksempel i form av et kompetansenettverk.
Tverrfaglige regionale senfølgeklinikker etter covid-19
 Informasjon
 Annen oppgave 2021 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, Diakonhjemmet
Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Det vises til vedtak i foretaksmøte 15. juni 2021 for Helse Sør-Øst RHF om tverrfaglige
senfølgeklinikker etter covid-19.
Helseforetakene skal sørge for at pasienter som henvises med senfølger etter covid-19 får et
behandlingstilbud tilpasset pasientens behov. Det vises her til veiledning for rehabilitering etter
covid-19 utarbeidet av Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst. Pasienter med
langvarige, komplekse og sammensatte symptomer etter covid-19 infeksjon og hvor
funksjonsnivået påvirkes i uttalt grad skal henvises til tverrfaglige regionale senfølgeklinikker.
Sunnaas sykehus HF og Sykehuset i Vestfold HF skal videreutvikle de tverrfaglige regionale
senfølgeklinikker for utredning og diagnostisering av pasienter som får langvarige, komplekse
og sammensatte symptomer etter akuttforløpet av covid-19, hvor funksjonsnivået påvirkes i
uttalt grad. God samhandling med primærhelsetjenesten bør vektlegges, både i organisering av
tilbudet og i oppfølgingen av den enkelte pasient. Det skal rapporteres på status for tilbudet
innen 1. september 2021.
Sykehustilbudet i Oslo
 Informasjon
 Annen oppgave 2021 til Oslo universitetssykehus HF
Det vises til vedtak i foretaksmøte 15. juni 2021 for Helse Sør-Øst RHF om sykehustilbudet i
Oslo.
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Som oppfølging av Stortingets vedtak knyttet til sykehustilbudet i Oslo skal Oslo
universitetssykehus HF:
- avvente salg av sykehustomta på Ullevål til etter at etappe 2 av Nye Oslo
universitetssykehus er regulert og utredet i forprosjekt og det foreligger detaljerte
planer som sikrer at hele Groruddalens befolkning får sitt lokalsykehustilbud ved Aker
sykehus.
- sikre at Aker sykehus blir et fullverdig lokalsykehus for hele Groruddalen så snart det er
forsvarlig.
- sørge for at den framskrevne sykehusaktiviteten i Oslo legges til grunn for den videre
planleggingsprosessen.
Granheim lungesykehus
 Informasjon
 Annen oppgave 2021 til Sykehuset Innlandet HF
Det vises til vedtak i foretaksmøte 15. juni 2021 for Helse Sør-Øst RHF om Granheim
lungesykehus.
Sykehuset Innlandet HF skal følge opp Stortingets vedtak om at tilbudet på Granheim
lungesykehus som et minimum opprettholdes som i dag, inntil den bebudede evalueringen av
behovet for rehabilitering og behandling av lungesyke er ferdig.

3.7 Forskning og innovasjon



Informasjon
Annen oppgave 2021 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, Diakonhjemmet
Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Helseforetakene 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.

4. Øvrige krav og rammer for 2021
4.1 Beredskap og sikkerhet
Dimensjonering av legemiddellagre bygget opp under covid-19-pandemien
 Informasjon
 Annen oppgave 2021 til Sykehusapotekene HF
Det vises til vedtak i foretaksmøte 15. juni 2021 for Helse Sør-Øst RHF om dimensjonering av
legemiddellagre bygget opp under covid-19-pandemien.
Sykehusapotekene HF skal følge opp vedtaket om redimensjonering av legemiddellagre i
protokoll fra foretaksmøte 15. juni 2021 for Helse Sør-Øst RHF.
Praksis ved avhending av eiendom
 Informasjon
Det vises til vedtak i foretaksmøte 15. juni 2021 for Helse Sør-Øst RHF om praksis ved
avhending av eiendom. Tidligere stilt krav i 2009 om vurdering av samhandlingstiltak ved
avhending av eiendom oppheves.

Med vennlig hilsen
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Helse Sør-Øst RHF

Jan Frich
kst. administrerende direktør

Tore Robertsen
eierdirektør

Vedlegg:



Protokoll fra foretaksmøte 15. juni 2021 for Helse Sør-Øst RHF.
Oppdragsdokument 2021 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 195 S
(2020-2021)
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Mottaker

Adresse

Post

SYKEHUSET INNLANDET
HF
SYKEHUSET TELEMARK
HF
SYKEHUSET I VESTFOLD
HF
SYKEHUSET ØSTFOLD HF

Postboks 104

2381
Brumunddal
3710 SKIEN

Postboks 300

1714 GRÅLUM

SØRLANDET SYKEHUS HF

Postboks 416
Lundsiden
Postboks 23
Vinderen
Postboks 4970
Nydalen
Postboks 823

4604
KRISTIANSAND S
0319 OSLO

Postboks 2900
Kjørbekk
Postboks 2168

DIAKONHJEMMET
SYKEHUS AS
LOVISENBERG
DIAKONALE SYKEHUS AS
MARTINA HANSENS
HOSPITAL AS
REVMATISMESYKEHUSET Margrethe
AS
Grundtvigs veg 6
SUNNAAS SYKEHUS HF
Bjørnemyrveien
11
STIFTELSEN BETANIEN
Bjørnstjerne
HOSPITAL SKIEN
Bjørnsons gate 6
SYKEHUSAPOTEKENE HF Postboks 13
Sentrum
AKERSHUS
Postboks 1000
UNIVERSITETSSYKEHUS
HF
OSLO
Postboks 4950
UNIVERSITETSSYKEHUS
Nydalen
HF
VESTRE VIKEN HF
Postboks 800
SYKEHUSPARTNER HF

Postboks 3562

Kontaktperson

3103 TØNSBERG

0440 OSLO
1306 SANDVIKA
2609
LILLEHAMMER
1453
BJØRNEMYR
3722 SKIEN
0101 OSLO
1478
LØRENSKOG
0424 OSLO

3004 DRAMMEN
3007 DRAMMEN
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