
Status for oppfølging av oppdrag der Helse Sør-Øst RHF er rapporteringsansvarlig 
(«halvårsrapport») 
 
Halvårsrapporteringen bygger på en vurdering av om det enkelte krav vil bli oppfylt 
inneværende år for styringsbudskapene der Helse Sør-Øst RHF er rapporteringspliktig i 
årlig melding. Oversikten viser også oppdrag som er gitt til alle de regionale 
helseforetakene, der Helse Sør-Øst RHF har fått ansvar for å koordinere arbeidet. Status 
for oppdragene følges opp videre i det regionale helseforetakets virksomhetsstyring, og 
oppfølging av områder vurdert i rødt vil bli prioritert. Dette gjelder oppdraget om å øke 
antall LIS i psykiatri sammenlignet med 2021 og oppdraget om å redusere forbruk av 
bredspektret antibiotika.  
 
Rød Mål/krav vil ikke bli oppfylt i år. Tiltak må eventuelt revurderes. 
Gul Mål/krav oppfylles delvis i år. Iverksatte tiltak må eventuelt justeres. 
Grønn Mål/krav blir innfridd. Iverksatte tiltak fungerer. 

 
 
ID Rapporteringspliktig styringsbudskap 2022 Vurdering 
0030  I tråd med omtale i Nasjonal helse- og sykehusplan ba foretaksmøtet 

om at antall lærlinger både i helsefag og i andre lærefag som er 
relevante i sykehus økes i løpet av planperioden 2020–2023. 
Arbeidet med å øke antallet helsefagarbeiderlærlinger skal 
prioriteres i planperioden. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

1310  Det skal arbeides med tiltak som bidrar til å rekruttere, beholde og 
utvikle helsepersonell. Det skal tilrettelegges for praksisplasser og 
læreplasser. 
  

Mål/krav 
oppfylles delvis 

i år.  
Iverksatte tiltak 

må eventuelt 
justeres. 

1340  Antall utdanningsstillinger for sykepleiere innen anestesi-, barn-, 
intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie (ABIOK), samt jordmødre skal 
økes sammenlignet med 2021. 
 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

1350  Antall lærlinger i helsefagarbeiderfaget skal økes sammenlignet med 
2021. 
 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

1360  Antall LIS i psykiatri skal økes sammenlignet med 2021. Mål/krav vil 
ikke bli oppfylt i 

år.  
Tiltak må 
eventuelt 

revurderes. 
1440  Helse Sør-Øst RHF skal videreutvikle arbeidet med å se arbeidsmiljø 

og pasientsikkerhet i sammenheng, med utgangspunkt i oppfølging 
av nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedring og undersøkelsen ForBedring. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

1450  Helse Sør-Øst RHF skal utarbeide en behovsanalyse og plan for å 
sikre tilstrekkelig tilgang til jordmødre på kort, mellomlang og lang 
sikt. Relevante aktører skal involveres i arbeidet. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 



ID Rapporteringspliktig styringsbudskap 2022 Vurdering 
4060  Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:   

• videreføre og forsterke arbeidet med å utvikle en heltidskultur i 
helseforetakene.   
• iverksette tiltak for å styrke rekruttering og spesialistutdanning for 
leger ved de mindre sykehusene i distriktene. 
• delta i arbeid med forslag til endringer i spesialistforskriften.  

Mål/krav 
oppfylles delvis 

i år.  
Iverksatte tiltak 

må eventuelt 
justeres. 

4080  
  

Foretaksmøtet viste til at Stortinget ved behandling av Nasjonal 
helse- og sykehusplan (2016-2019) vedtok å be daværende regjering 
sørge for at stedlig ledelse skulle være hovedregelen ved norske 
sykehus, og at dette ble fulgt opp i foretaksmøtet den 4. mai 2016. 
Foretaksmøtet viste videre til Hurdalsplattformen som slår fast at 
man skal sikre stedlig ledelse i sykehusene, og ba de regionale 
helseforetakene vise hvordan dette er ivaretatt innenfor lovens krav 
til enhetlig ledelse, jf. også rundskriv I-2/2013 om Lederansvaret i 
sykehus.  
 
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene redegjøre for 
hvordan de ulike virksomhetene i regionen er organisert for å ivareta 
prinsippet om stedlig ledelse. Dette skal gå fram av årlig melding for 
2022. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

4090  Foretaksmøtet viste til at et av regjeringens satsingsområder er 
Arbeid for alle i et inkluderende arbeidsliv. Som store arbeidsgivere 
er det av spesiell betydning at helseforetakene fortsetter arbeidet 
med å legge til rette for å rekruttere personer som av ulike grunner 
har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet. 
Inkluderingsarbeidet skal også bidra til å forhindre frafall fra 
arbeidslivet.  
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å videreføre 
arbeidet med inkludering og mangfold og legge til rette for 
rekruttering av personer som har utfordringer med å komme inn i 
arbeidslivet, samt å forhindre frafall fra arbeidslivet.  

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

4140  Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:  
• dokumentere årlig status i arbeidet med å nå de langsiktige målene 
innen klimaområdet gjennom spesialisthelsetjenestens rapport om 
samfunnsansvar.  
• vurdere om det er ressursmessig riktig å videreføre 
tredjepartssertifiseringen av system for miljøledelse, eller om man 
skal ivareta målsettingene for miljøledelse på annen måte.  
• bidra i arbeidet med en nasjonal analyse av sårbarhet og 
tilpasningsbehov relatert til klimaendringer og helse. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

8000  Kompensasjon for pandemirelaterte utgifter i RHF. Bevilgningen 
økes med 765,6 mill. kroner for å dekke økte utgifter som følge av 
pandemisituasjonen i første halvår 2022. For å legge til rette for mer 
fleksibel kapasitet som kan nyttes i beredskapssituasjoner, er det 
behov for kompetansetiltak og opplæringsprogrammer for 
helsepersonell som er rettet mot konkrete behov og som bidrar til 
mer oppgavedeling og en hensiktsmessig bruk av tilgjengelig 
personell. Under pandemien har opplæring av sykepleiere og andre 
helsepersonellgrupper i behandling og pleie av pasienter med covid-
19, også for å kunne støtte og avlaste intensivenhetene, vært svært 
viktig. HSØ RHF skal videreføre og trappe opp arbeidet med 
kompetanseutvikling, samt utvide opplæringen til å omfatte flere 
helsefagarbeidere, portører o.l. Bevilgningsøkningen skal videre 

Mål/krav 
oppfylles delvis 

i år.  
Iverksatte tiltak 

må eventuelt 
justeres. 



ID Rapporteringspliktig styringsbudskap 2022 Vurdering 
legge til rette for gode lokale løsninger for å holde kapasiteten oppe. 
Det skal rapporteres på dette i årlig melding 2022. HSØ RHF skal 
likebehandle de ideelle sykehusene med driftsavtale med de 
offentlige sykehusene ved fordeling av kompensasjon for 
pandemirelaterte utgifter.  

8010  Bevilgningen økes med 21 mill. kroner til å opprette minst 108 
utdanningsstillinger for spesialsykepleiere innen anestesi-, barne-, 
intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie (ABIOK) og jordmødre fra 
2022. Det vises til oppdragsdokumentene til HSØ RHF for 2022, der 
det er tildelt 13,5 mill. kroner for å opprette minst 16 nye 
utdanningsstillinger for ABIOK-sykepleiere og jordmødre. Disse 
stillingene er inkludert i tallet på nye 108 utdanningsstillinger. Det 
forutsettes at HSØ RHF oppretter minst 108 nye utdanningsstillinger 
for spesialsykepleiere i 2022. Det skal rapporteres på dette i årlig 
melding 2022.  

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

4190  Sentrale oppgaver i arbeidet med å videreutvikle nasjonale e-
helseløsninger er knyttet til dokumentdeling via kjernejournal, 
digital samhandling og pasientens legemiddelliste.  
 
Standardisert språk skal benyttes for strukturering av informasjon i 
journalsystemene i helse- og omsorgstjenesten. Helse Midt-Norge 
RHF er først ut med å ta i bruk standardisert språk gjennom sitt 
arbeid med Helseplattformen. Pasientens legemiddelliste prøves ut i 
Helse Vest og Bergen kommune fra høsten 2021. Helse Midt-Norge 
RHF vil prøve ut en felles legemiddeloversikt gjennom 
Helseplattformen fra våren 2022.   
 
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene legge følgende til 
grunn i det videre arbeidet for bedre journal- og 
samhandlingsløsninger:  
 
Felles språk  
• De regionale helseforetakene skal utarbeide felles planer for bruk 
av felles språk innen prioriterte fagområder, herunder 
legemiddelområdet, pleieplaner, og medisinske kvalitetsregistre. 
Helse Midt-Norge RHF skal ha en lederrolle i arbeidet.  
 
Pasientens legemiddelliste  
• De regionale helseforetakene skal gjøre nødvendige forberedelser 
for trinnvis innføring av pasientens legemiddelliste fra 2023 og 
utarbeide en felles plan for videre utprøving og innføring i alle 
regioner. Arbeidet skal baseres på erfaringene i Helse Vest og Helse 
Midt-Norge. Helse Vest RHF skal ha en lederrolle i arbeidet.  
 
Digital samhandling  
De regionale helseforetakene skal:  
• samordne krav til dokumentdeling via kjernejournal og utarbeide 
planer for videreutvikling og trinnvis innføring i de enkelte 
regionene. Helse Sør-Øst RHF har en lederrolle for helseregionenes 

Mål/krav 
oppfylles delvis 

i år.  
Iverksatte tiltak 

må eventuelt 
justeres.1 

                                                        
1 Dette er et oppdrag som er gitt felles til de fire regionale helseforetakene. Deler av oppdraget (digital 
samhandling/kjernejournal) ledes av Helse Sør-Øst RHF. De regionale helseforetakene rapporterer på det 
samlede oppdraget i årlig melding 2022.  



ID Rapporteringspliktig styringsbudskap 2022 Vurdering 
arbeid. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med Direktoratet for e-helse 
og Norsk helsenett SF.  
• videreføre arbeidet med utprøving av grensesnitt for deling av 
kritisk informasjon mellom journalsystemene i sykehus og 
kjernejournal. Helse Vest RHF har en lederrolle for helseregionene i 
arbeidet. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med Direktoratet for e-
helse og Norsk helsenett SF.  
• starte utprøving og sørge for innføring av nasjonal 
informasjonstjeneste for laboratorie- og radiologisvar (NILAR) i egen 
region og delta i styringsgruppen for prosjektet som ledes av 
Direktoratet for e-helse.  
 
Det skal rapporteres på oppdragene i oppdatert Felles plan 2022 
innen 1. oktober 2022. 

4210  Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:  
• samordne krav og forutsetninger som bør ligge til grunn ved videre 
innføring av digital hjemmeoppfølging i spesialisthelsetjenesten. 
Arbeidet skal gjøres i samarbeid med Direktoratet for e-helse og 
Norsk helsenett SF, og inngå i Felles plan 2022.   
• legge til grunn felles prinsipper for tilgjengeliggjøring av digitale 
innbyggertjenester. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

4220  Foretaksmøtet viste til de regionale helseforetakenes bidrag i 
Direktoratet for e-helses arbeid med å utvikle 
Helseanalyseplattformen og Helsedataservice. Formålet er å legge til 
rette for enklere tilgang til og økt bruk av data fra de medisinske 
kvalitetsregistrene og Kreftregisteret.   
• Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å bidra i det 
videre arbeidet med realisering av Helseanalyseplattformen. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

4240  Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:  
• rapportere på arbeidet med de regionale handlingsplanene for det 
systematiske arbeidet med å styrke informasjonssikkerheten og med 
å lukke de sårbarhetene som Riksrevisjonens undersøkelse avdekket 
innen utgangen av 2022.  
• utarbeide en årlig rapport i samarbeid med Norsk helsenett SF om 
trusler, trender, sårbarheter og relevante tiltak som 
spesialisthelsetjenesten kan benytte i sitt arbeid med risiko- og 
sårbarhetsvurderinger innen 1. juni hvert år. Erfaringer fra 
penetrasjonstesting og portskanningstester vil være relevant. 
• samarbeide med HelseCERT om regionale og nasjonale 
kapabiliteter for å oppdage og håndtere sikkerhetshendelser, og 
gjennom det sørge for at hensiktsmessige kapabiliteter blir etablert 
for å styrke egenbeskyttelsen og regionenes samlede evne til å 
oppdage digitale angrep. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

4110  Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:  
• videreutvikle beredskapsarbeidet og -planene med hensyn til 
pandemier og andre alvorlige kriser, ved å følge opp egenevaluering 
av pandemihåndteringen, Koronakommisjonens rapport og egne 
risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til infrastruktur, kompetanse og 
innsatsfaktorer mv.   
• bidra med innspill til departementets nasjonale gjennomgang av 
helseberedskapen i 2022.  
• delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av nasjonal 
atomberedskapsøvelse 2022.  

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 



ID Rapporteringspliktig styringsbudskap 2022 Vurdering 
• sørge for at tjenestegjørende militært personell under NATO-
øvelsen Cold Response 2022 gis tilgang til spesialisthelsetjenester 
uten etterfølgende fakturering fra norske myndigheter. 

4160  Foretaksmøtet viste til tidligere stilte krav om bygg og vedlikehold og 
de regionale helseforetakenes arbeid med dette. Foretaksmøtet viste 
videre til at det er et krav at Sykehusbygg HF skal benyttes i 
prosjekter som blir finansiert med lån over statsbudsjettet. 
Bakgrunnen for dette er hensynet til kunnskapsoppbygging og 
erfaringsoverføring.  
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:  
• fastsette mål for tilstandsgrad for sine sykehusbygg.  
• sikre at helseforetakene utarbeider verdibevarende 
vedlikeholdsplaner med bakgrunn i tilstandsregistreringen av 
bygningsmassen som gjøres hvert fjerde år, slik at fastsatte mål for 
tilstandsgrad nås.  

Mål/krav 
oppfylles delvis 

i år.  
Iverksatte tiltak 

må eventuelt 
justeres. 

4170  Foretaksmøtet viste til tidligere stilte krav om bygg og vedlikehold og 
de regionale helseforetakenes arbeid med dette. Foretaksmøtet viste 
videre til at det er et krav at Sykehusbygg HF skal benyttes i 
prosjekter som blir finansiert med lån over statsbudsjettet. 
Bakgrunnen for dette er hensynet til kunnskapsoppbygging og 
erfaringsoverføring.  
• Foretaksmøtet ba Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF rapportere 
om hvordan Sykehusbygg HF benyttes i de prosjekter hvor det er 
tildelt nye lånerammer for 2022. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

4350  Foretaksmøtet viste til Hurdalsplattformen hvor det går fram at 
regjeringen vil sørge for at null-pluss-alternativet for videreutvikling 
av Sykehuset Innlandet skal utredes fullt ut. Null-pluss-alternativet 
skal utredes på en tilstrekkelig og sammenlignbar måte som øvrige 
alternativer slik at utredningen gir grunnlag for en reell 
sammenstilling og evaluering av alternativene opp mot oppsatte 
kriterier.  
• Foretaksmøtet ba Helse Sør-Øst RHF sørge for at null-pluss-
alternativet for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF utredes 
fullt ut. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

0040  Foretaksmøtet ba om at det utarbeides regionale utviklingsplaner 
innen utgangen av 2022. Arbeidene med de lokale utviklingsplanene 
må tilpasses dette. Planene skal sendes på høring. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

1120  Styrke psykisk helsevern og TSB slik at tilbudet kan trappes opp for 
barn og unge, samt voksne med alvorlig psykisk lidelse. Forebygging 
og kvalitet skal prioriteres, og utfall av behandling skal vektlegges. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

1130  Forhindre feil bruk av tvang og tilrettelegge tjenestene slik at 
forebygging av aggresjon og vold understøttes.   

Mål/krav 
oppfylles delvis 

i år.  
Iverksatte tiltak 

må eventuelt 
justeres. 

1140  Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn 40 dager for psykisk 
helsevern voksne, lavere enn 35 dager for psykisk helsevern barn og 
unge og lavere enn 30 dager for TSB. 

Mål/krav 
oppfylles delvis 

i år.  



ID Rapporteringspliktig styringsbudskap 2022 Vurdering 
Iverksatte tiltak 

må eventuelt 
justeres. 

1170  Aktiviteten i psykisk helsevern skal være høyere i 2022 
sammenlignet med 2021, både innen døgnbehandling og poliklinisk 
aktivitet. 

Mål/krav 
oppfylles delvis 
i år. Iverksatte 

tiltak må 
eventuelt 
justeres. 

1180  Andel pasientforløp som har gjennomført evaluering av behandling i 
poliklinikk for psykisk helsevern barn og unge, psykisk helsevern 
voksne og TSB skal være minst 80 pst. 

Mål/krav 
oppfylles delvis 

i år.  
Iverksatte tiltak 

må eventuelt 
justeres. 

1190  Andel pasienter i pasientforløp som sammen med behandler har 
utarbeidet en behandlingsplan, skal være minst 80 pst. 

Mål/krav 
oppfylles delvis 

i år.  
Iverksatte tiltak 

må eventuelt 
justeres. 

1200  Minst 70 pst. av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter 
utskrivning fra psykisk helsevern for voksne og TSB. 

Mål/krav 
oppfylles delvis 

i år.  
Iverksatte tiltak 

må eventuelt 
justeres. 

1210  Helse Sør-Øst RHF skal i tråd med nasjonal alkoholstrategi 2021 – 
2025 sørge for gode basistjenester innen TSB i alle helseforetak, 
styrke rusbehandlingstilbudet til barn og unge og utvikle rutiner for 
samhandling mellom somatiske avdelinger, psykisk helsevern og 
TSB. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

1220  Helse Sør-Øst RHF skal innen utgangen av 2022 ha etablert og i 
funksjon de felles henvisningsmottakene 
(helseforetak/avtalespesialister) innenfor psykisk helsevern. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

1230  Helse Sør-Øst RHF skal legge til rette for å tilby vurderingssamtale 
innen psykisk helsevern, særlig for barn og unge og der det er uklart 
om pasient har rett til helsehjelp eller det er behov for supplerende 
informasjon, eller der lege/henviser mener det er behov for rask 
avklaring før eventuell henvisning. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

1250  Helse Sør-Øst RHF skal sørge for at helsetjenesten som deltar i team 
for helsekartlegging i barnevernet har nødvendig språklig og 
kulturell kompetanse når samiske barn som skal plasseres utenfor 
hjemmet.  
<Fotnote: Det vises til oppdragsdokument 2021: Helse Nord RHF skal 
opprette et prosjekt som skal utrede muligheten for nasjonal 
døgnkontinuerlig tolketjeneste. Tilbudet må dekke både nordsamisk, 
lulesamisk og sørsamisk. Tilbudet må ses i sammenheng med samisk 
tolketjeneste på Sámi klinihkka ved for eksempel hjelp av teknologi. 
Tilbudet skal dekke ordinær tolketjeneste, men også være tilgjengelig 
for AMK-sentraler.> 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 



ID Rapporteringspliktig styringsbudskap 2022 Vurdering 
1260  De regionale helseforetakene skal utarbeide en overordnet plan for 

sikkerhetspsykiatrien og øvrige tiltak for dømte til tvungent psykisk 
helsevern, jf. statusrapport om sikkerhetspsykiatri og rapport om 
utskrivningsklare pasienter i sikkerhetspsykiatrien  
<Fotnote: Sikkerhetspsykiatri i Norge 2019. En statusrapport. Oslo 
universitetssykehus. Utskrivningsklare pasienter i 
sikkerhetspsykiatrien – en kartlegging av utskrivningsprosessen fra 
sikkerhetsavdeling til kommune. SIFER 2020.>  
Det skal særlig vurderes: 
 • behovene for endring i kapasitet, innhold, organisering og 
sammenheng i tjenestetilbudet   
• behovet for langvarig forsterkede botilbud i samarbeid med 
kommunene og om det kan være hensiktsmessig å etablere 
tverrfaglige ambulante team for å ivareta personer som utgjør en 
sikkerhetsrisiko  
• videreutvikling av samarbeidsavtaler med kommunene, 
styringsdata og retningslinjer, jf. nevnte rapporter fra de regionale 
helseforetakene   
Helse Sør-Øst RHF skal lede arbeidet. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

1320  Det skal tilrettelegges for forskning og innovasjon i tjenesten, og 
arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet skal styrkes. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

1370  Andel somatiske pasientopphold med pasientskade, målt med 
metoden GTT, skal reduseres til 10 pst. innen 2023, jf. mål i Nasjonal 
handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. 

Mål/krav 
oppfylles delvis 

i år.  
Iverksatte tiltak 

må eventuelt 
justeres. 

1380  Samlet forbruk av bredspektret antibiotika skal reduseres med 30 
pst. i 2022 sammenliknet med 2012. 2021 var siste året for 
Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten (2015-2020) 
og det planlegges for videre arbeid med den nasjonale strategien mot 
antibiotikaresistens i 2022. 

Mål/krav vil 
ikke bli oppfylt i 

år.  
Tiltak må 
eventuelt 

revurderes. 
1390  Intensivkapasiteten i norsk spesialisthelsetjeneste skal økes. De 

regionale helseforetakene skal i samarbeid, og under ledelse av Helse 
Sør-Øst RHF, jf. pågående arbeid, ta stilling til behovet for økning i 
hver region og nasjonalt, og vurdere tiltak på kort og lang sikt. 
Spesielt skal helseforetak med lav ordinær kapasitet (per 100 000) 
og/eller som har hatt høy beleggsprosent over tid prioriteres, 
samtidig som hensynet til regionale funksjonsfordelinger ivaretas. De 
regionale helseforetakene skal særlig vurdere personellbehov og 
kompetansehevende tiltak for å skape fleksibilitet i 
behandlingskapasiteten og for å avlaste intensivavdelingene. Dette 
kan for eksempel innebære etablering av opplæringstilbud for andre 
sykepleiere og spesialsykepleiere enn intensivsykepleiere, samt for 
andre helsepersonellgrupper. De regionale helseforetakene skal 
innhente kunnskap og erfaringer om organisering av 
intensivkapasitet fra andre land.  
Det skal leveres en felles statusrapport for arbeidet innen 15. juni 
2022, med vekt på tiltak på kort sikt. 

Mål/krav 
oppfylles delvis 

i år.  
Iverksatte tiltak 

må eventuelt 
justeres. 
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1410  Helse Sør-Øst RHF skal bidra i departementets arbeide med 

revisjonen av nasjonal strategi for persontilpasset medisin, herunder 
levere oppdatert status for fagutvikling i spesialisthelsetjenesten og 
for innføring av persontilpasset medisin i diagnostikk og behandling. 
Videre skal Helse Sør-Øst RHF bidra i Norges forskningsråds arbeid 
med å revidere handlingsplanen for forskning og innovasjon for 
persontilpasset medisin. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

1420  Helse Sør-Øst RHF skal legge til rette for helsetjenesteforskning og 
innovasjonsprosjekter som utvikler nye måter helsetjenester kan 
leveres på, samt prosjekter som evaluerer kvalitet og 
pasientsikkerhet i pasientbehandling. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

1430  På bakgrunn av endrete oppgaver for Statped, jf. Stortingets vedtak 
ved behandlingen av Meld. St. 6 (2019-2020), skal Helse Sør-Øst RHF, 
i samarbeid med Statped, gjennomgå aktuelle fagområder og vurdere 
behov for avtaler for å sikre et godt tilbud til barn med varige og 
omfattende behov. Dette omfatter blant annet tilbudet til døvblinde 
organisert i Helse Nord, stemmevansker i Helse Sør-Øst og tilbudet 
innen leppe-, kjeve- og ganespalte i Helse Vest og Helse Sør-Øst. 
Alternative samarbeidsformer er beskrevet i rapporten Utvikle 
samarbeidet mellom Statped og helsesektoren (2020). 

Mål/krav 
oppfylles delvis 

i år.  
Iverksatte tiltak 

må eventuelt 
justeres. 

1510  Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres i alle regioner sammenliknet 
med 2021. Målsetningen på sikt er lavere enn 50 dager.  

Mål/krav 
oppfylles delvis 

i år.  
Iverksatte tiltak 

må eventuelt 
justeres. 

1520  Regionen skal overholde minst 95 pst. av pasientavtalene.  Mål/krav 
oppfylles delvis 

i år.  
Iverksatte tiltak 

må eventuelt 
justeres. 

1530  Andelen polikliniske konsultasjoner som gjennomføres over video og 
telefon skal være over 15 pst.  

Mål/krav 
oppfylles delvis 

i år.  
Iverksatte tiltak 

må eventuelt 
justeres. 

1540  Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver 
av de 24 kreftformene skal være minst 70 pst. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

1560  Helse Sør-Øst RHF skal påse at pasienter som mottar behandling hos 
private leverandører gjennom godkjenningsordningen i fritt 
behandlingsvalg får videreført det tilbudet de har behov for når 
ordningen avvikles. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

1570  Helse Sør-Øst RHF skal, i samarbeid med Statens legemiddelverk, 
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet følge opp evalueringen av 
Nye metoder, med tiltak for raskere saksbehandling og økt bruker- 
og klinikerinvolvering, herunder utvikle rammer for en sterkere 
referansegruppe i systemet. I dette arbeidet inngår utarbeidelsen av 
en samlet prosessveileder for saksbehandling i systemet og et 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 
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strategisk dokument for videreutviklingen av systemet, som 
inkluderer håndtering av persontilpasset medisin og medisinsk 
utstyr samt bruk av mini-metodevurderinger. Det skal leveres en 
felles statusrapport for arbeidet 1. oktober 2022. 

1580  Helse Sør-Øst RHF skal vurdere hvilken elektiv aktivitet som helt 
eller delvis kan flyttes fra større til mindre sykehus. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

1590  Det vises til tiltak i Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser. De 
regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Sør-Øst RHF 
og i samarbeid med brukerorganisasjonene og andre relevante 
aktører, utrede hvordan likeverdig og rask tilgang til høyspesialisert 
utredning, diagnostikk og behandling av personer med sjeldne 
diagnoser best kan ivaretas i spesialisthelsetjenesten. Det skal 
vurderes om det bør etableres nasjonale og/eller regionale tilbud. I 
arbeidet skal også utredning av et nasjonalt register for sjeldne 
diagnoser inngå. Sistnevnte må sees i sammenheng med oppdrag til 
Direktoratet for e-helse om kodeverk innen sjeldenområdet. I 
arbeidet skal det sees hen til internasjonalt arbeid med 
sjeldenområdet. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

4300  Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester  
Foretaksmøtet viste til Dokument 3:13 (2020–2021) Riksrevisjonens 
undersøkelse av psykiske helsetjenester. Riksrevisjonens 
undersøkelse viser til utfordringer knyttet til kapasitet og kvalitet i 
de polikliniske helsetjenestene for barn, unge og voksne innenfor 
psykisk helsevern. Foretaksmøtet viste til betydningen av at 
Riksrevisjonens undersøkelser følges opp.  
Foretaksmøtet viste videre til oppdragsdokumentet for 2022 og de 
mål som er satt for arbeidet med psykisk helsevern.  
• Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene følge opp 
Riksrevisjonens undersøkelse om psykiske helsetjenester. 

Mål/krav 
oppfylles delvis 

i år.  
Iverksatte tiltak 

må eventuelt 
justeres. 

4310  Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i 
helseforetakene Foretaksmøtet viste videre til Dokument 3:9 (2020-
2021) Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i 
helseforetakene. Riksrevisjonens undersøkelse viser at pasienters 
tilgang til kliniske behandlingsstudier ikke er god nok, at kliniske 
behandlingsstudier ikke er tilstrekkelig integrert i 
pasientbehandlingen og at mange styrer i helseforetak og regionale 
helseforetak har liten oppmerksomhet rettet mot forskning. 
Foretaksmøtet viste til betydningen av at Riksrevisjonens 
undersøkelser følges opp. Foretaksmøtet viste til oppdragsdokument 
for 2022 og de mål som er satt for å følge opp nasjonal handlingsplan 
for kliniske studier.   
• Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene følge opp 
Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i 
helseforetakene. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

4320  Riksrevisjonens undersøkelse om helse og omsorgstjenester til barn 
og unge med funksjonsnedsettelser.  
Riksrevisjonen har undersøkt tilbudet om helse- og omsorgstjenester 
til barn og unge med funksjonsnedsettelser og familiene deres. 
Riksrevisjonen peker på at det er geografiske forskjeller og 
utilstrekkelig kapasitet i helseforetakenes habiliteringstilbud til barn. 

Mål/krav 
oppfylles delvis 

i år.  
Iverksatte tiltak 

må eventuelt 
justeres. 
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Foretaksmøtet viste til oppdrag om habilitering i 
oppdragsdokumentet i 2021 og videre til oppdragsdokumentet for 
2022. 
• Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene følge opp 
Riksrevisjonens rapport om helse- og omsorgstjenester til barn og 
unge med funksjonsnedsettelser. 

4340  Foretaksmøtet viste til samarbeidet mellom 
Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet om 
Fyrtårnsprosjektet for å bedre kvaliteten på registrering av data etter 
trafikkskader, og å anvende dataene som kunnskapsgrunnlag for 
arbeidet med å forebygge personskader i trafikken. Foretaksmøtet ba 
de regionale helseforetakene om å:  
• legge til rette for at de sju helseforetakene som deltar i 
Fyrtårnprosjektet arbeider med å bedre kvaliteten på registrering av 
data etter trafikkskader.  
• bygge opp kompetanse i arbeidet med registreringen og sørge for 
erfaringsoverføring til de andre helseforetakene. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

4380  De regionale helseforetakene bes om å:  
• forberede seg på en stor flyktningetilstrømming fra Ukraina, og i 
den forbindelse blant annet sikre stor nok kapasitet til 
tuberkulosescreening.  
• etablere en nasjonal og regional koordinering av mottak av 
medisinsk evakuerte pasienter fra Ukraina og sørge for behandling 
og oppfølging av disse pasientene. Omfanget skal løpende avklares 
med Helse- og omsorgsdepartementet. 

Mål/krav blir 
innfridd. 

Iverksatte tiltak 
fungerer. 

1330  Antall kliniske behandlingsstudier i helseforetakene som inkluderte 
pasienter i 2022 skal økes med minst 15 pst. sammenliknet med 
2021, jf. målene i Nasjonal handlingsplan for kliniske studier. 

Rapportering 
mangler pga. 
tall foreligger 

ikke. 
1550  Minst 70 pst. av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter 

utskrivning fra somatisk helsetjeneste. 
Rapportering 
mangler pga. 
tall foreligger 

ikke. 

 


