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SAKSFREMSTILLING 
SAK NR.  064 – 2022 

 
Sykehuset Innlandet har mottatt «Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2022 – juni 
2022» fra Helse Sør-Øst RHF, datert 28. juni 2022 (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 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 2022», og det forutsettes at helseforetaket følger opp styringsbudskapene og 
arbeider videre med å nå styringsmålene. Fra tilleggsdokumentet nevnes kort følgende 
oppdrag:  
 

- Sykehuset Innlandet skal prioritere å styrke psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) med 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. Foretaket skal prioritere tilbudet til mennesker 
med spiseforstyrrelser gjennom å videreutvikle og styrke tilbudet for barn, unge 
og unge voksne. 

- Kommuneoverlegene skal inviteres inn i helsefellesskapene.  
- Organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjenesten, medisinsk 

nødmeldetjeneste med videre (akuttmedisinforskriften) er endret fra 1. mai 
2022 slik at det kan gjøres unntak fra kravet til autorisasjon eller lisens som 
helsepersonell for personell som skal dekke ekstravakter og korttidsvikariater. 

- Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for økt presisjonsdiagnostikk på 
kreftområdet. 

- Sykehuset Innlandet HF skal innen 1. oktober 2022 rapportere hvilken elektiv 
aktivitet som helt eller delvis kan flyttes fra større til mindre sykehus.  

- Endret utvikling i demografi og sykdomsbyrde i befolkningen og flere pasienter 
med sammensatte og langvarige tilstander, er en utfordring for den samlede 
helse- og omsorgstjenesten. Enkelte pasientgrupper bør unngå lange reiser og 
om mulig få behandling i hjemmet. Sykehuset Innlandet HF skal vurdere hvordan 
veiledning og kompetanseutveksling mellom spesialisthelsetjenesten og den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten kan bidra til god kvalitet og 
hensiktsmessig oppgavedeling. 

 
Det skal rapporteres på styringskravene i forbindelse med Årlig melding 2022. 
 
 
 
 

Vedlegg: Tilleggsdokument til Oppdrag- og bestilling 2022 – juni 2022 
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