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Hensikten med saken:
Oppdrag og bestilling 2017 (OBD 2017) ble gitt til Sykehuset i Vestfold HF (SiV) i
foretaksmøte 15. februar 2017. Dokumentet ble behandlet i styremøte 30.03.17 (sak nr.
19/2017).
Foretakene i Helse Sør-Øst mottok 23.08.17 vedlagte tilleggsdokument til Oppdrag og
bestilling 2017. Dokumentet er likelydende for alle helseforetakene i HSØ.
Hensikten med foreliggende sak er:
 at styret formelt å kvitterer for mottaket av Oppdrag og bestilling 2017
 at styret gjøres kjent med og kan drøfte adm. direktørs vurderinger hva gjelder foretakets evne til å
etterkomme kravene i tilleggsdokumentet.
Forslag til vedtak:
1. Styret bekrefter at tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017 fra Helse Sør-Øst er mottatt.
2. Styret tar adm. direktørs vurderinger hva gjelder foretakets evne til å etterkomme kravene i
tilleggsdokumentet til orientering.

Tønsberg, 14.09.2017
Stein Kinserdal
administrerende direktør

Side 1 av 2

Faktagrunnlag:
Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling er et likelydende dokument til alle helseforetak og private ideelle
sykehus som har mottatt oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. Tilleggsdokumentet omfatter
styringsbudskap som Helse Sør-Øst RHF har mottatt fra Helse- og omsorgsdepartementet og
styringsbudskap som er forankret i vedtak i styret for Helse Sør-Øst RHF etter at oppdrag og bestilling til
helseforetakene/sykehusene ble utarbeidet.
SiV mottok Oppdrag og bestilling 2017 i foretaksmøte 15.02.17. Det mottatte tilleggsdokumentet utgjør
ytterligere krav ift. det opprinnelige OBD 2017.
Tilleggsdokumentet er inndelt i to hoveddeler:
a) Styringsbudskep (andre oppgaver 2017) som er rapporteringspliktig i Årlig melding 2017 til HSØ:
- Forskning; foretaket skal ta påse at opplysninger om alle pågående og planlagte kliniske studier til
enhver tid er oppdatert om komplett på helsenorge.no
- KPP-kostnader på pasientnivå; det skal legges til rette for at KPP (kostnader pr. pasient) anvendes i
helseforetakets forbedrings- og planarbeid. Data skal leveres inn i nasjonal database.
- Kreftbehandling; foretakene har ansvar for å sikre at kvinner med livmorhalskreft får informasjon
om tidligere celleprøver som har vært feiltolket. Det må sikres gode rutiner for dette.
b) Informasjon som ikke er rapporteringspliktig i Årlig melding 2017 til HSØ:
- Pasientadministrative systeme; foretaket skal delta i det regionale arbeidet med å følge opp de
registreringstekniske forhold knyttet til pasientadministrative systemer som er beskrevet av
Helsedirektoratet.
- Trombolysebehandling; korreksjon ift. OBD 2017, der det ved en inkurie var satt feil mål.
- Legemidler; foretaket skal – etter nærmere henvendelse fra HSØ – delta i arbeidet med å forberede
overføring av flere legemiddelgrupper fra folketrygden til de regionale helseforetakene.
- Kartlegging av laboratorieundersøkelser; foretaket skal – etter nærmere henvendelse fra HSØ –
delta i arbeidet med å kartlegge om laboratorierekvisisjoner inkluderer den nødvendige (kliniske)
informasjonen som er nødvendig både for å vurdere om prøvene faktisk skal analyseres og for å
tolke analysene.
- Medisinsk kodepraksis; foretaket skal gjøre seg kjent med og følge opp Riksrevisjonens
undersøkelse av medisinsk kodepraksis, herunder sette i gang arbeid med å følge opp de aktuelle
områder som Riksrevisjonen har påpekt.
Det vises til vedlagte tilleggsdokument for en noe mer utdypende beskrivelse av tilleggskravene.
Adm. direktørs vurderinger:
Etter adm. direktørs foreløpige vurdering er det ikke knyttet nevneverdig risiko til at SiV HF ikke skal kunne
oppfylle de krav som er satt i tilleggsdokumentet til OBD 2017.
Dokumentet vil bli gjennomgått i adm. direktørs ledergruppe og gjøres gjeldende for ledere på relevante
nivåer i SiV. Måloppnåelse følges opp på vanlig måte gjennom bl.a. LGG.
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