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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 10. februar 2022 
 
 
 

Sak 005-2022 

Oppdragsdokument 2022 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra 
foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 10. januar 2022 - oppdrag og bestilling 2022 til 
helseforetakene i Helse Sør-Øst 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret tar oppdragsdokument 2022 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll 

fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF av 10. januar 2022 til etterretning. 
 
2. Styringsbudskapene følges opp i oppdrag og bestilling 2022 til helseforetakene og de 

private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst 
 
3. Oppdrag og bestilling 2022 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse 

Sør-Øst godkjennes. Administrerende direktør gis fullmakt til å sluttføre dokumentene. 
 
4. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære 

rapporteringen og i årlig melding. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 3. februar 2022 
 
 
 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør  
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1. Hva saken gjelder 
 
Helse- og omsorgsdepartementet styrer de regionale helseforetakene gjennom 
oppdragsdokument og vedtak i foretaksmøter.  
 
I oppdrag og bestilling til helseforetakene samordner Helse Sør-Øst RHF oppgaver og krav 
fra Helse- og omsorgsdepartementet og vedtak fattet i det regionale helseforetakets styre. 
 
 

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 2022 og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 10. januar 2022 
er lagt ved denne saken. 
 
Oppdragsdokument 2022 

Oppdragsdokumentet omhandler «sørge for»-ansvaret og supplerer den styring som skjer 
gjennom foretaksmøter, lover, forskrifter og øvrige myndighetstiltak. I oppdragsdokumentet 
stilles de midlene Stortinget har bevilget for 2022 til disposisjon for Helse Sør-Øst RHF. 
Samtidig knyttes det betingelser til bevilgningen. 
 
Oppdragsdokumentet synliggjør regjeringens satsing for å utvikle spesialisthelsetjenesten 
og det presiseres at Helse Sør-Øst RHF skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå 
følgende hovedmål: 

1. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
2. Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og 

pasientsikkerhet  
3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp  

 
Helse- og omsorgsdepartementet vil følge opp styringsmålene under Mål 2022 i 
oppdragsdokument 2022 i de månedlige og tertialvise oppfølgingsmøtene med de regionale 
helseforetakene. Helse Sør-Øst RHF skal også følge opp Oppgaver 2022 og 
Utredningsoppdrag gitt i oppdragsdokumentet. Rapportering på styringsbudskapene gjøres 
i Årlig melding 2022. 
 
Protokoll fra foretaksmøte 10. januar 2022 

I foretaksmøtet gir Helse- og omsorgsdepartementet sine krav i kraft av å være eier. 
Foretaksmøtet omhandler overordnede styringsbudskap, krav og rammer for 2022. 
Foretaksprotokollen er dermed grunnleggende for styrets arbeid med utvikling av 
tjenestene. 
 
Styringsbudskapene fra dette og øvrige foretaksmøter i 2022 skal også omtales i årlig 
melding til Helse- og omsorgsdepartementet. 
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Oppfølging av styringskravene i Helse Sør-Øst 

Alle styringskrav vurderes av Helse Sør-Øst RHF og operasjonaliseres i 
virksomhetsplanleggingen for 2022. 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. 
 
Oppdrag og bestilling 2022 til helseforetak og private ideelle sykehus 

Oppdrag og bestilling 2022 gjøres gjeldende i helseforetakenes foretaksmøte 16. februar 
2022. For de private ideelle sykehusene undertegnes oppdrag og bestilling 2022 som en 
avtale mellom administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og administrerende direktør i 
det enkelte private ideelle sykehuset. 
 
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. 
 
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 2022 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. 
 
Når det gjelder håndtering av økonomiske resultatkrav i oppdrag og bestilling, så vises det 
til styresak 004-2022.  
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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 2022 og protokollen fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst 
RHF 10. januar 2022, 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 2022 til helseforetakene 
og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst. Administrerende direktør anbefaler at 
styret slutter seg til dette. 
 
Utkast til oppdrag og bestilling 2022 til Akershus universitetssykehus HF, 
Sykehusapotekene HF og Sykehuspartner HF er vedlagt saken. Oppdrag og bestilling 2022 
vil bli gitt til helseforetakene i regionen i felles foretaksmøte 16. februar 2022. Det vil videre 
bli inngått avtale om oppdrag og bestilling 2022 med de private ideelle sykehusene. Styret 
inviteres til å godkjenne oppdrag og bestilling 2022 til helseforetakene og de private ideelle 
sykehusene i Helse Sør-Øst. Det anbefales at administrerende direktør gis fullmakt til å 
sluttføre dokumentene.  
 
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 2022 – Helse Sør-Øst RHF 
2. Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF 10. januar 2022 
3. Utkast til Oppdrag og bestilling 2022 – Akershus universitetssykehus HF 
4. Utkast til Oppdrag og bestilling 2022 – Sykehusapotekene HF 
5. Utkast til Oppdrag og bestilling 2022 – Sykehuspartner HF 

 
Utrykte vedlegg: 

• Utkast til Oppdrag og bestilling 2022 til øvrige helseforetak og private ideelle sykehus 
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