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Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 24. oktober 2019 

 
 
 
SAK NR 066-2019 
 
 
TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2019  
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret tar tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2019 til etterretning. 
 
 
 
 
 
Skøyen, 17. oktober 2019 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
 
 
Vedlegg 
 
Vedlegg 1: Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2019 – august 2019 
Vedlegg 2: Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF  
Vedlegg 3: Oppdragsdokument 2019 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av  
                  Prop. 114 S (2018-2019) 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

Sykehuspartner HF har, i likhet med resterende helseforetak i Helse Sør-Øst, mottatt felles 
tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2019. Dokumentet omfatter styringsbudskap som 
Helse Sør-Øst RHF har mottatt etter Oppdrag og bestilling 2019 ble utformet. Ingen av de 
nye styringsbudskapene medfører endrede oppgaver for Sykehuspartner HF.  

Administrerende direktør anbefaler at styret tar tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 
2019 til etterretning. 
 

2. Faktabeskrivelse 

2.1 Hva saken gjelder 

Sykehuspartner HF har, i likhet med de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst og de private 
ideelle sykehusene som har avtale med Helse Sør-Øst RHF, mottatt felles tilleggsdokument 
til Oppdrag og bestilling 2019 fra Helse Sør-Øst RHF (vedlagt). Dokumentet gjengir 
styringsbudskap som Helse Sør-Øst RHF har mottatt fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
Tilleggsdokumentet er utformet etter foretaksmøtene med helseforetakene i februar 2019, 
blant annet på bakgrunn av Stortingets behandling av Prop. 114 S (2018-2019) 
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019.  
 
2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter 

I dokumentet pekes det på nye styringsbudskap innen tre områder:  
 

 Avlevering av arkiv til Norsk helsearkiv – gjelder «fysisk pasientarkivmateriale».  

 Samarbeid med kommunehelsetjenesten – oppdrag gitt spesifikke helseforetak samt 
private ideelle sykehus. Selv om disse oppdragene ikke er gitt Sykehuspartner HF, er 
det naturlig at vi involveres som teknologileverandør på egnet tidspunkt.  

 Regionalt behandlingstilbud til overgripere - oppdrag gitt spesifikt helseforetak. 

Tilleggsdokumentet viser til Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF av 11. juni 2019 
og Oppdragsdokument 2019 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 114 S 
(2018-2019) (vedlagt).  

3. Administrerende direktørs vurderinger 

De nye styringsbudskapene vurderes ikke å medføre endrede oppdrag for Sykehuspartner 
HF i 2019.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 
2019 til etterretning. 
 
 
 
 


