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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 4. februar 2021 
 
 
 
Sak 008-2021 

Oppdragsdokument 2021 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra 
foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 14. januar 2021 - oppdrag og bestilling 2021 til 
helseforetakene i Helse Sør-Øst 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret tar oppdragsdokument 2021 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll 

fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF av 14. januar 2021 til etterretning. 

2. Styringsbudskapene følges opp gjennom å integreres i oppdrag og bestilling 2021 til 
helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst. 

3. Styret slutter seg til at målet for gjennomsnittlig ventetid for somatiske tjenester settes 
til 54 dager for 2021 i Helse Sør-Øst. 

4. Styret stadfester at resultatkravet for Vestre Viken HF i 2021 settes til 244 millioner kroner. 

5. Oppdrag og bestilling 2021 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse 
Sør-Øst godkjennes med de merknader som fremkom i møtet. Administrerende direktør 
gis fullmakt til å sluttføre dokumentet. 

6. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære 
rapporteringen og i årlig melding. 

 
 
 
 
Hamar, 26. januar 2021 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør  
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1. Hva saken gjelder 
 
Helse- og omsorgsdepartementets styring av de regionale helseforetakene gjøres i form av 
styringsbudskap gjennom: 

• Oppdragsdokumentet som omhandler «sørge for»-ansvaret og supplerer den styring 
som skjer gjennom foretaksmøter, lover, forskrifter og øvrige myndighetstiltak. I 
oppdragsdokumentet fastslås spesialisthelsetjenestens overordnede mål og det 
bevilges midler til å gjennomføre oppgavene som er lagt til det regionale 
helseforetaket. 

• Vedtak i foretaksmøter, der det stilles krav i kraft av at Helse- og 
omsorgsdepartementet er eier. Foretaksmøtet omhandler overordnede 
styringsbudskap, styringskrav og rammer. 

 
For enkelte oppgaver og krav legger Helse- og omsorgsdepartementet opp til rapportering 
ved fastsatte indikatorer slik at styringsdialogen kan baseres på felles kunnskap. 
 
I oppdrag og bestilling til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i regionen, 
samordner Helse Sør-Øst RHF oppgaver og krav fra Helse- og omsorgsdepartementet med 
vedtak i det regionale helseforetakets styre som helseforetakene/sykehusene skal følge opp. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 
 
Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet utgjør sammen med 
styringsbudskapene som gis i foretaksmøter det helhetlige oppdraget for året. Styret for 
Helse Sør-Øst RHF har ansvar for å gjennomføre styringsbudskapene. 
 
Oppdragsdokument 2021 og protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF av 14. januar 
2021 er lagt ved denne saken. 
 
Oppdragsdokument 2021 

Oppdragsdokumentet omhandler «sørge for»-ansvaret og supplerer den styring som skjer 
gjennom foretaksmøter, lover, forskrifter og øvrige myndighetstiltak. I dette dokumentet 
stilles de midlene Stortinget har bevilget for 2021 til disposisjon for Helse Sør-Øst RHF. 
Samtidig gis det betingelser knyttet til bevilgningen. 
 
Oppdragsdokumentet synliggjør regjeringens satsing på å utvikle pasientens helsetjeneste 
og det presiseres at Helse Sør-Øst RHF skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå 
følgende hovedmål: 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
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Helse- og omsorgsdepartementet vil følge opp styringsmålene under Mål 2021 i 
oppdragsdokument 2021 i de månedlige og tertialvise oppfølgingsmøtene med de regionale 
helseforetakene. Helse Sør-Øst RHF skal også gjennomføre Andre oppgaver 2021 gitt i 
oppdragsdokumentet. Rapportering for disse oppgavene vil bli gitt i Årlig melding 2021. 
 
Protokoll fra foretaksmøtet 14. januar 2021 

I foretaksmøtet gir Helse- og omsorgsdepartementet sine krav i kraft av å være eier. 
Foretaksmøtet omhandler overordnede styringsbudskap, styringskrav og rammer for 2021. 
Foretaksmøteprotokollen er dermed grunnleggende for styrets arbeid med utvikling av 
tjenestene. 
 
Styringsbudskapene fra både dette foretaksmøtet og øvrige foretaksmøter i 2021 skal også 
omtales i årlig melding til Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Oppfølging av styringskravene i Helse Sør-Øst 

Alle styringskrav vurderes av Helse Sør-Øst RHF og operasjonaliseres i 
virksomhetsplanleggingen for 2021. I tillegg følges styringsbudskapene opp gjennom å 
integreres i oppdrag og bestilling 2021 til helseforetakene i Helse Sør-Øst. Det forutsettes at 
tilsvarende prosesser med operasjonalisering av styringskrav gjøres i helseforetakene.  
 
Helse Sør-Øst RHF har inngått avtale med fem private ideelle sykehus om leveranse av 
helsetjenester på samme vilkår og med samme krav og forventninger til utøvelse og kvalitet 
som for helseforetakene. 
 
I oppdragsdokumentet for 2021 er det gitt følgende styringskrav: 

Etter budsjettbehandlingen i Stortinget er bevilgningene til de regionale helseforetakene 
økt med 250 mill. kroner for å øke omfanget av kjøp av tjenester hos private aktører for å 
redusere ventetider. Helse Sør-Øst RHF skal derfor øke omfanget av kjøp av tjenester fra 
private med minst 127,9 mill. kroner sammenlignet med 2020, målt i faste priser. Helse 
Sør-Øst RHF skal innen 15. april 2021 redegjøre skriftlig for departementet for hvordan 
bevilgningsøkningen knyttet til kjøp fra private benyttes, samt for budsjettet for kjøp av 
tjenester fra private i 2021 som helhet.  

  
Alt kjøp av tjenester hos private aktører skal følge lov om offentlige anskaffelser. Før 
anskaffelsesprosessene starter opp må behovsanalyser foretas basert på faglige råd. Det må 
videre utarbeides kravspesifikasjoner med faglig bistand. Når kravspesifikasjonene er sendt 
ut i markedet må leverandørene gis tilstrekkelig tid til å levere inn tilbud. Tilbudene som 
mottas skal deretter evalueres og tildeling kan finne sted. Etter tildeling må eventuelle 
klager avventes, og leverandørene må ha noe tid før de kan starte leveranse på ny avtale. 
Dette innebærer at faktiske kjøp av nye tjenester vanskelig kan realiseres før mot slutten av 
2021. Disse forutsetningene vil bli beskrevet i redegjørelsen som oversendes Helse- og 
omsorgsdepartementet innen 15. april 2021. 
 
Oppdrag og bestilling 2021 til helseforetak og private ideelle sykehus 

Oppdrag og bestilling 2021 gjøres gjeldende i helseforetakenes foretaksmøte 19. februar 
2021. For de private ideelle sykehusene undertegnes oppdrag og bestilling 2021 som en 
avtale mellom administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og administrerende direktør i 
det enkelte private ideelle sykehuset. 
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Helse Sør-Øst RHF legger vekt på å gjøre styringsbudskapene til helseforetakene så tydelige 
og oversiktlige som mulig. Det vil ikke være hensiktsmessig at alle krav og forventninger til 
helseforetakene skal synliggjøres i årets oppdrag og bestilling. Mange styringsbudskap fra 
tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt oppfølging uten at de er spesielt nevnt i 
årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes som systemkrav og som 
forventes å inngå i virksomhetsstyringen, samt oppgaver/krav som ikke er gjennomført som 
forutsatt. 
 
De av Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav som gjelder helseforetakenes 
virksomhet er samordnet med styringskrav med utgangspunkt i vedtak i det regionale 
helseforetakets styre. 
 
For å oppfylle krav i lov og regelverk og oppnå god økonomistyring samtidig som 
overordnede styringskrav og egne mål og krav for Helse Sør-Øst skal oppfylles, må arbeidet 
med god og helhetlig virksomhetsstyring videreføres. Gjennom arbeidet med risikostyring 
og kvalitetsforbedring skal det fortsatt legges vekt på å styrke og utvikle systemer for å 
oppnå bedre kvalitet i utøvelsen av helsetjenester. Arbeidet med å styrke og utvikle 
internkontroll i mål- og resultatstyringen av helseforetakene og i det regionale 
helseforetaket vil også bli videreført. 
 
Helse- og omsorgsdepartementets måltall for gjennomsnittlig ventetid på 50 dager innen 
somatikk skal oppfylles innen utgangen av 2022. For å sikre god oppfølging av dette målet 
foreslås det at målet for 2021 settes til 54 dager. For de øvrige styringsmålene legges Helse- 
og omsorgsdepartementets måltall til grunn. 
 
Av øvrige oppdrag er det nødvendig å nevne: 

• Det skal i 2021 etableres en ordning som stimulerer helseforetakene til å gjennomføre 
tiltak som gir kortere ventetider ved poliklinikkene. Helse Sør-Øst RHF tildeles 107,7 
mill. kroner til dette. Midlene vil tildeles prosjekter som inneholder elementer som har 
dokumentert effekt på ventetider og kapasitetsutnyttelse. Ordningen vil også være et 
virkemiddel for kvalitetsforbedring og for å redusere uønsket variasjon. I denne 
sammenheng videreføres også kravet til helseforetakene om at uønsket variasjon skal 
reduseres og data fra helseatlas og kvalitetsregistre skal brukes. 

• I tråd med oppdragsdokumentet for 2021 stilles det krav til helseforetakene om å ha 
rutiner for systematisk dialog med kommunene ved henvisning til BUP for å legge til 
rette for raskere helsehjelp på riktig nivå. Samarbeid om henvisning gjør at pasientene 
får rett tilbud på riktig nivå. I denne forbindelse videreføres kravet til helseforetakene 
om at avvisningsratene ved poliklinikkene i psykisk helsevern skal reduseres. 

• Innen legemiddelområdet gis tre oppdrag særskilt til Sykehusapotekene HF; 1) 
Sykehusapotekene HF skal følge opp de nasjonale legemiddelberedskapslagrene Nivå 1 
som ble etablert i 2020, 2) Sykehusapotekene HF skal framskaffe et økt antall legemidler 
som er emballert og elektronisk identifiserbare på dosenivå som forberedelse til 
innføring av lukket legemiddelsløyfe i helseforetakene og 3) Sykehusapotekene HF skal 
ivareta funksjon som regional legemiddelinnkjøps-kontakt i forbindelse med regionale 
anskaffelser. Overfor de øvrige helseforetakene stilles det krav om at disse skal øke 
bruken av elektronisk identifiserbare legemidler på dosenivå som forberedelse til 
innføring av lukket legemiddelsløyfe etter hvert som Sykehusapotekene HF kan 
fremskaffe disse enten gjennom egenproduksjon eller via LIS-avtaler 
(legemiddelinnkjøpssamarbeidet).  
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• Foretaksmøtet av 14. januar fremhever at det er gjort en betydelig innsats med 
digitaliseringstiltak under koronapandemien og at dette bidrar til å styrke overvåkingen 
av pandemien, effektivisere testing og smittesporing, begrense smittespredning og til å 
understøtte kommende vaksinasjon. Digitalisering har også understøttet 
pasientbehandling og oppfølging av pasienter under pandemien. I tråd med 
foretaksmøteprotokollen, stilles det krav til helseforetakene om å ha beredskap for å 
prioritere digitaliseringstiltak som understøtter håndtering av pandemien gjennom året. 
Videre stilles det, i tråd med oppdragsdokumentet, krav om at andelen polikliniske 
konsultasjoner som gjennomføres over video og telefon skal være over 15 prosent. Det 
stilles også et særskilt krav om at ny teknologi skal tas i bruk for bedre helsehjelp og at 
eldre applikasjoner skal utfases. 

• Innen området utdanning og kompetanse gis helseforetakene et overordnet styringskrav 
om at arbeidet med å øke utdanningskapasiteten, beholde ansatte, rekruttere bedre og 
øke kompetansen skal prioriteres. Dette understøttes av flere konkrete oppdrag, 
herunder å styrke kompetanse og kapasitet i intensivbehandlingen, etablere og ivareta 
heltidskultur, sørge for trygge og gode arbeidsmiljø, redusere omfanget av brudd på 
Arbeidsmiljøloven og sørge for systematisk HMS-arbeid, samt utarbeide planer for å 
rekruttere, beholde og utvikle personell. Det legges også til grunn at helseforetakene skal 
iverksette tiltak for å ivareta medarbeiderne på en god måte og ha særskilt 
oppmerksomhet på arbeidsmiljø og arbeidsforhold i lys av koronapandemien  

 
Aktivitetskrav og prioriteringsregelen 
Oppdrag og bestilling 2021 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene angir 
aktivitetskrav for 2021 innen de ulike tjenesteområdene. Disse er basert på 
styrebehandlede budsjetter i helseforetakene. Helse Sør-Øst RHF gjør både en individuell og 
en samlet vurdering av helseforetakenes/sykehusenes aktivitetsbudsjetter, sett opp mot de 
krav som er stilt av styret i Helse Sør-Øst RHF gjennom behandling av sak 126-2020 Budsjett 
2021 – fordeling av midler til drift og investering.  
 
I tråd med oppdragsdokumentet 2021 skal det være høyere vekst i aktivitet innen psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk. Aktiviteten 
innen somatikk ble i 2020 vesentlig lavere enn budsjett grunnet Covid-19 pandemien, og en 
del av aktiviteten i budsjett 2021 vil således være aktivitet som var planlagt til 2020. Det 
vises her til oppdragsdokumentet til Helse Sør-Øst RHF hvor det fremgår at ventetidene som 
har økt som følge av virusutbruddet og utsatte pasientavtaler, skal tas igjen. Denne 
aktiviteten som skal tas igjen er ikke medregnet i veksten i somatikk ved sammenligning 
med veksten i psykisk helsevern og TSB. Hensyntatt dette så oppfyller foretaksgruppen en 
høyere aktivitetsvekst innen VOP og TSB enn for somatikk, men ikke for BUP.  Det er 
imidlertid stor variasjon mellom helseforetakene.  
 
Når det gjelder mål for kostnadsvekst for å oppfylle prioriteringsregelen, har Helse- og 
omsorgsdepartementet fastsatt et særlig mål for å ta hensyn til pandemisituasjonen. For 
Helse Sør-Øst RHF innebærer dette at den prosentvise veksten i kostnader innen psykisk 
helsevern og TSB skal være høyere enn den var for somatikk i 2019, dvs. høyere enn 5,9 
prosent (målt ut fra SAMDATA). Målt med egne kostnadsdata tilsvarer dette 5,6 prosent. En 
oppsummering av helseforetakenes budsjetter viser at prioriteringsregelen oppfylles for 
kostnader for foretaksgruppen, mens også her er det variasjon mellom helseforetakene.  
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Det må foretas en ekstra gjennomgang med helseforetakene for at de enkeltvis skal oppfylle 
prioriteringsregelen innen alle tjenesteområder og både for aktivitet og kostnader. Det 
samme gjelder aktivitet innen psykisk helsevern for Diakonhjemmet Sykehus AS.  Helse Sør-
Øst RHF vil ha denne gjennomgangen før endelig aktivitetskrav fastsettes i oppdrag og 
bestilling 2021 i helseforetakenes foretaksmøte 19. februar 2021. 
 
Resultatkrav 
Det vises til RHF-styresak 145-2020 Oppdrag og bestilling 2021 – økonomiske resultatkrav, 
hvor styret i Helse Sør-Øst RHF fastsatte økonomiske resultatkrav for 2021 til 
helseforetakene i regionen. Disse resultatkravene vil være en del av oppdrag og bestilling 
2021 til helseforetakene i Helse Sør-Øst. I sak 145-2020 ble resultatkravet for Vestre Viken 
HF fastsatt til 235 millioner kroner. Ved behandlingen av budsjett for 2021 har styret for 
Vestre Viken HF, i styresak 78/2020 Budsjett og mål 2021, vedtatt budsjettet med et 
overskudd på 244 millioner kroner. Det anbefales derfor at styret for Helse Sør-Øst RHF 
stadfester dette resultatkravet.  
 
Oppfølging og rapportering på styringsbudskapene skjer hovedsakelig i det ordinære 
rapporteringssystemet og i fast avtalte oppfølgingsmøter. Ut over dette vil direkte 
oppfølging fra Helse Sør-Øst RHF bli gjennomført der det er hensiktsmessig, for eksempel 
ved iverksetting av prosesser og prosjekter eller der det er spesiell bekymring for 
helseforetakets måloppnåelse. 
 
For å synliggjøre hvordan oppdrag og bestilling 2021 er formulert til det enkelte 
helseforetak, vedlegges utkast til dokument for Akershus universitetssykehus HF, 
Sykehusapotekene HF og Sykehuspartner HF (de to siste har vesentlig forskjellig 
tjenesteproduksjon fra øvrige helseforetak). Dokumentene for de øvrige helseforetakene og 
de private ideelle sykehusene er bygget opp på samme måte som dokumentet for Akershus 
universitetssykehus HF og er utrykte vedlegg. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Saken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å gjøre styret kjent med det samlede 
styringsbudskap fra eier og hvordan administrerende direktør følger dette opp. Med 
henvisning til oppdragsdokumentet 2021 og protokollen fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst 
RHF av 14. januar 2021, anbefaler administrerende direktør at styret tar Helse- og 
omsorgsdepartementets samlede styringsbudskap til Helse Sør-Øst RHF til etterretning. 
 
Styringsbudskap fra Helse- og omsorgsdepartementet følges opp fra det regionale 
helseforetaket i tillegg til at det integreres i oppdrag og bestilling 2021 til helseforetakene 
og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst. Administrerende direktør anbefaler at 
styret slutter seg til dette. 
 
Styret inviteres også til å slutte seg til målet om at gjennomsnittlig ventetid for somatiske 
tjenester for 2021 settes til 54 dager.  
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Det må foretas en ekstra gjennomgang med helseforetakene for at de enkeltvis skal oppfylle 
prioriteringsregelen innen alle områder og både for aktivitet og kostnader. Administrerende 
direktør vil komme tilbake til styret med en nærmere redegjørelse for hvordan 
prioriteringsregelen innfris. 
 
Det henvises for øvrig til omtalen i oppdragsdokumentet for 2021 over om at omfanget av 
kjøp av tjenester fra private skal øke med minst 127,9 mill. kroner i 2021sammenlignet med 
2020. De praktiske utfordringene knyttet til dette vil bli beskrevet i redegjørelsen som 
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. april 2021. 
 
Det vises til RHF-styresak 145-2020 Oppdrag og bestilling 2021 – økonomiske resultatkrav, 
hvor styret i Helse Sør-Øst RHF fastsatte økonomiske resultatkrav for 2021 til 
helseforetakene i regionen. Disse resultatkravene vil være en del av oppdrag og bestilling 
2021 til helseforetakene i Helse Sør-Øst. Basert på behandling av budsjett 2021 i styret i 
Vestre Viken HF, inviteres styret til å stadfeste at resultatkravet for Vestre Viken HF i 2021 
settes til 244 millioner kroner. 
 
Utkast til oppdrag og bestilling 2021 til Akershus universitetssykehus HF, 
Sykehusapotekene HF og Sykehuspartner HF er vedlagt saken. Oppdrag og bestilling 2021 
vil bli gitt til helseforetakene i regionen i felles foretaksmøte 19. februar 2021. Det vil videre 
bli inngått avtale om oppdrag og bestilling 2021 med de private ideelle sykehusene. Styret 
inviteres til å godkjenne oppdrag og bestilling 2021 til helseforetakene og de private ideelle 
sykehusene i Helse Sør-Øst med de merknader som fremkom i møtet. Det anbefales at 
administrerende direktør gis fullmakt til å sluttføre dokumentet.  
 
Rapportering til styret inngår i den ordinære måneds- og tertialrapporteringen, i tillegg til 
rapporteringen i årlig melding. Styret vil også bli orientert om rapportering fra Helse Sør-
Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til spesielle styringsbudskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

1. Oppdragsdokument 2021 – Helse Sør-Øst RHF 
2. Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF av 14. januar 2021 
3. Utkast til Oppdrag og bestilling 2021 – Akershus universitetssykehus HF 
4. Utkast til Oppdrag og bestilling 2021 – Sykehusapotekene HF 
5. Utkast til Oppdrag og bestilling 2021 – Sykehuspartner HF 

 
Utrykte vedlegg: 

• Utkast til Oppdrag og bestilling 2021 til øvrige helseforetak i regionen og private ideelle sykehus 
med avtale med Helse Sør-Øst RHF 
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