
 

Side 1 av 3 
 

 
 
 
 
 

Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 28. mai 2021 
 
 
 
Sak 000-2021 

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 20. april 2021  

 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF av 20. april 2021 til 

etterretning. 

2. Styringsbudskapene følges opp gjennom den løpende virksomhetsstyringen. Aktuelle 
oppdrag videreformidles til helseforetakene i foretaksmøter 3. juni 2021 og i eget brev 
til de relevante private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst. 

3. Styret slutter seg til at det i egen sak i foretaksmøtene 3. juni 2021 stilles krav om 
prioritering og oppfølging av planer og styringskrav innen psykisk helsevern for barn 
og unge.  

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

 
 
 
 
Hamar, 21. mai 2021 
 
 
 
Jan Frich 
konstituert 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. 

 
I foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 20. april 2021 ble det gitt enkelte tilleggsoppdrag for 
2021 som følge av vedtak fattet av Stortinget. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 
 
Oppdraget til Helse Sør-Øst RHF for 2021 ble gitt i foretaksmøte 14. januar, jf. styresak 008-
2021 Oppdragsdokument 2021 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte 
i Helse Sør-Øst RHF – oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Sør-Øst 
 
I vedlagte protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 20. april 2021 er det gitt 
spesifikke styringsbudskap for oppfølging i 2021. Dette gjelder: 

• Sak 3 Døgnkapasitet innenfor psykisk helsevern  
• Sak 4 Rehabiliteringstilbudet innen spesialisthelsetjenesten  
• Sak 5 Bruk av private avtalespesialister innen psykisk helsevern  
• Sak 6 Etablering av nettverk knyttet til helsefellesskap  
• Sak 7 Medikamentkostnader og konsultasjonsegenandeler for eggdonorer  
• Sak 8 Evaluering av ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten  
• Sak 9 Beredskapslager for legemidler  
• Sak 10 Kringsjåtunet 

Aktuelle oppdrag videreformidles til helseforetakene i foretaksmøter 3. juni 2021 og i eget 
brev til de relevante private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst. 

I tillegg vil det også i egen sak i foretaksmøtene 3. juni 2021 bli presisert at prioritering og 
oppfølging av styringskrav innen psykisk helsevern, spesielt for barn og unge må følges opp, 
jf. sak 054-2021 Administrerende direktørs driftsorientering i styremøte 22. april 2021. Det 
vil bli stilt krav om at de tiltakene helseforetakene planlegger og har redegjort for i 
oppfølgingsmøter innen dette tjenesteområdet må gjennomføres og at nødvendige ressurser 
stilles til disposisjon. 
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3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Saken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å gjøre styret kjent med tilleggene til 
allerede mottatte styringsbudskap fra eier og hvordan administrerende direktør følger dette 
opp. Med henvisning til protokollen fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF av 20. april 2021, 
anbefaler administrerende direktør at styret tar protokollen til etterretning.  
 
Styringsbudskap fra Helse- og omsorgsdepartementet følges opp fra det regionale 
helseforetaket i tillegg videreformidles aktuelle styringsbudskap fra denne 
foretaksmøteprotokollen til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-
Øst. Det vil i tillegg bli presisert styringskrav innen psykisk helsevern for barn og ungdom. 
Administrerende direktør anbefaler at styret slutter seg til dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

1. Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF av 20. april 2021 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 


	1. Hva saken gjelder
	2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer
	3. Administrerende direktørs anbefaling

