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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

Sykehuspartner HF har mottatt et tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018 fra Helse 
Sør-Øst RHF. Innholdet i dokumentet peker på tre hovedområder som har fått nye 
styringsbudskap.  
I denne saken gis en vurdering av konsekvenser for målsett i 2018.  
 
Det innstilles på at styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018 til etterretning. 
 

2. Faktabeskrivelse 

2.1 Hva saken gjelder 

Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling er et likelydende dokument til alle helseforetak og 
private ideelle sykehus som har mottatt oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. 
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. 
 
2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter 

Hensikt med saken er å vurdere om tilleggsdokumentet til oppdrag og bestilling 2018, sendt 
av Helse Sør-Øst RHF 29. august 2018 (vedlagt), krever at Sykehuspartner HF reviderer 
mål- og resultatstyringen for 2018. Tilleggsdokumentet viser for øvrig videre til 
Oppdragsdokument 2018 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 85 S 
(2017-2018) og protokoll fra foretaksmøte 13.juni 2018 for Helse Sør-Øst RHF, se sak 
18/00213-6. 
 
Tilleggsdokumentet peker på tre hovedområder som har fått nye styringsbudskap: 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, anses ikke 
som relevant for Sykehuspartner HF ut fra virksomhetens oppdrag og 
oppgaveomfang.  

 
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - punkt 

2.2 Pakkeforløp vurderes som relevant: «Sørge for innføring av nødvendig 
funksjonalitet i EPJ-systemene for mottak av henvisninger til pakkeforløp, registrering 
av koder og arbeidsflyt for håndtering av pakkeforløpene.»  

 
Sykehuspartner HF kan forvente bestilling av nødvendig funksjonalitet i aktuelle IKT-
systemer. 

 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet - punkt 3.5 Forskning og innovasjon vurderes 

som relevant: I tråd med anbefaling i Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i 
helsetjenesten, skal de regionale helseforetakene «sikre etablering av drift og 
infrastruktur som legger til rette for pasientforløp som integrerer forskning og klinikk».  
 
Sykehuspartner kan forvente bestilling av ressurser eller nødvendig funksjonalitet i 
aktuelle IKT-systemer.  
 
Punkt 3.7 Teknisk løsning for varsling og administrasjon i forhold til varig lagring av 
blodprøver fra nyfødtscreening vurderes som relevant: På bakgrunn av lov om 
endringer i behandlingsbiobankloven fra 1. juli 2018 §9a og overgangsbestemmelsen 
i pkt. II i loven, skal Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med direktoratet for e-helse 
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etablere teknisk løsning for varsling og gjennomføre varsling som støtter de krav som 
er gitt her innen 1. juli 2019.  
 
Sykehuspartner HF kan forvente bestilling av ressurser eller nødvendig funksjonalitet 
i aktuelle IKT-systemer. 
 

4. Bemanning, kompetanse, ledelse og organisering - punkt 4.1 Avtaler for ledende 
ansatte vurderes som relevant: «I foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 1. juni 2015 
ble det stilt krav knyttet til etterlevelse av «Retningslinjer for lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel». Videre 
ble det vist til Stortingets behandling av Dokument 8:145 S (2017–2018), jf. Innst. 
272 S (2017–2018). De regionale helseforetakene er bedt om å gjennomgå avtaler 
for ledende ansatte og tilse at disse er i tråd med statens retningslinjer, og skal i 
fellesskap gå gjennom helseforetakenes bruk av sluttavtaler, etterlønn og avtaler om 
retrettstillinger til ledende ansatte. Det skal vurderes om man bør etablere et felles 
normativt rammeverk for bruk og innretning av slike avtaler».  
 
Sykehuspartner HF kan forvente seg en henvendelse fra Helse Sør-Øst RHF for å ta 
del i dette arbeidet. 

 
5. E-Helse – modernisering og digitalisering - punkt 5.1 Innføring av regionale 

løsninger vurderes som relevant: Det vises til vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF 14. 
juni 2018 i sak 048-2018 Videre arbeid med standardisering og modernisering av 
IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. I foretaksmøte 14. juni 2018 ble Sykehuspartner HF 
gitt i oppdrag å avbestille kontrakten med DXC og ble samtidig pålagt å etablere et 
nytt program for standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur.  
 
Sykehuspartner HF avbestilte den opprinnelige kontrakten med DXC i juni 2018, og 
har etablert et nytt program for infrastruktur og IKT-modernisering, for å svare opp 
bestilling av 14. juni. 
 

6. Øvrige krav – Beredskap og sikkerhet, anses ikke som relevant for 
Sykehuspartner HF ut fra virksomhetens oppdrag og oppgaveomfang.  

 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018 har ingen umiddelbare direkte konsekvenser 
på det opprinnelige målsett, med unntak av 5. E-Helse – modernisering og digitalisering 
som allerede er hensynstatt, og tatt videre inn som program og prosjekter til oppfølging 
gjennom ordinær virksomhetsstyring. Konsekvenser til målsett 2018 av de øvrige punkter vil 
bli vurdert ved mottak av bestillinger via Helse Sør-Øst RHF. 
 
 
Vedlegg 

Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018 – august 2018 
 
 
 
 


