
HVRHF
9 2 JUL,2013DET KONGELIGE

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT
---.~~----

Statsråden

Regionale helseforetak

Deres ref Vår ref Dato

12/3463 .06.2013

Oppdragsdokument 2013 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av
Prop. 149 S (2012-2013)

Det vises til Oppdragsdokument 2013 av 20. desember 2012. Blant annet som følge av
Stortingets behandling av Prop. 149 S (2012-2013),jf. Innst. 470 S (2012-2013), sender
Helse- og omsorgsdeparternentet ut et tilleggsdokument for 2013. Det vises også til
utbetalingsbrev for juli måned.

Jf. 2 Tildeling av midler
Kap 732, post 21 Pilotprosjekt felles nodnummer Drammen
Gjennomføring av pilotprosjektet har vist seg å bli mer ressurskrevende enn forventet.
Spesielt gjelder dette kostnadene for helsetjenestens ressurser i prosjektet. Det totale
ressursbehovet for helse i 2013 er anslått til 4,8 mill. kroner. Helse Sør-Øst RHF tildeles
1 mill. kroner til pilotprosjektet.

Kap. 732, post 70 Forskningsstudie av ipilimumab
Det gis et tilskudd på 110 mill. kroner til gjennomføring av forskningsstudie av kreft-
legemiddelet ipilimumab for å bedre kunnskapsgrunnlaget om hvilke pasienter med
føflekkreft medisinen er særlig virksom på.

Ipilimurnab er et nytt legemiddel for behandling av føflekkreft med spredning. Basert
på godkjent indikasjon er det anslått at om lag 100 personer i Norge årlig kan være
aktuelle for behandling med ipilimumab. Det skal gjennomføres en prospektiv
følgeforskningsstudie over anslagsvis fem år. Studien vil omfatte pasienter med
føflekkreft som tidligere er behandlet med annen form for behandling, samt pasienter
som har respondert positivt på andrelinjebehandling og som får tilbakefall. Dette er
dagens godkjente bruksområde (godkjent indikasjon fra legemiddelmyndighetene).
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Formåletmed studiener å dokumenterehvaslagseffektbehandlingenmedipilimumab
har påkort oglangsikt, i formavoverlevelse,symptomlindringoglivskvalitet,og
utviklegodekliniske,genetiskeog/ellerbiologiskemarkørersomkanindikerehvilke
pasientersomkanha best effektavmedikamentet.Intensjonener at dissepasientene,
ikkehele pasientgruppen,i fremtidenskaltilbysmedikamentet.

Departementetba i brevav22.mars2013de regionalehelseforetakene,i samarbeidog
under ledelseavHelseSør-ØstRHFogmedforankringi NorCRIN-nettverket,å sette i
gangplanleggingoggjennomføringaven samtykkebasert,prospektivforskningsstudie
knyttettilbruk avlegemiddeletipilimumab.Inntilstudienstarter,har departementet
bedt om at pasientersomkanha nytteavlegemiddeletinnenforgodkjentbruksområde,
tilbysdette.

TilskuddettildelesHelseSør-ØstRHF.Studienskalomfatteallepasientersomkanha
nytteavbehandlingeninnenforgodkjentbruksområdei de fireregionene.Midleneskal
dekkeallemerkostnaderknyttettil studien,herunder medikamentkostnaderog andre
kostnaderknyttettilgjennomføringavstudieni de fireregionene.Pasienterbør ogsåfå
kompensasjonformerutgifterde har i forbindelsemeddeltakelsei studiensamt
informasjonomkompensasjonog dekningavutgifter,i henholdtilvanlige
prosedyrer. I tilleggskalmidlenedekkekostnaderknyttettilbruk avipilimumabfor
pasientersomer behandletmedipilimumabinnenforgodkjentbruksområdei de fire
regioneneetter at oppdragetblegittde regionalehelseforetakeneoginntilstudien
igangsettes,jf brevav22.mars2012.Departementeter kjentmedat det alleredeføres
separateregnskapfor disseutgiftene.Midlenefordekningavstudiekostnaderfordeles
i henholdtilordinærpraksisforfinansieringavflerregionalemultisenterstudier,jf.
oppdragsdokument2013.Organiseringoggjennomføringavstudien,herunder
fordelingavkostnaderbør forankresi ledelseni de regionalehelseforetakene.

Kap. 732, Post 70 Investeringer i IKT
Detgis et tilskuddpå 70mill,kronerforå fåraskere innføringavelektroniske
meldingermellomsykehusogandreaktører,automatiskoppdateringavadresse-
registreogøkteinvesteringertil IKTogpasientjournalsystemer.Deter et målat alle
sykehusskalkunnesendeogmottaelektroniskemeldingeri løpetav2014.

Elektronisksamhandlingmellomsykehusog andreaktørerpregesavmanuellerutiner,
gammelteknologiog tungvinteløsninger.Måleter økt elektronisksamhandlingslikat
midlertidigeløsningerbasertpå bruk avdiskett,faks,papirmv.avvikles.

Tilskuddetskalbenyttestil:
Ta i bruk elektroniskmeldingsutvekslingmellomsykehus,fastlegerogpleie-og
omsorgssektoren.
Ta i bruk automatiskoppdateringavadresseregistereti NorskHelsenettSF
(prosjektOSEANi NorskHelsenettSF).
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Bidra i arbeidet med å utvikle standarder for elektronisk henvisning med
vedlegg og elektronisk henvisning mellom sykehus. Utvikling av standarder skal
gjøres i samarbeid med Helsedirektoratet.
Starte planlegging av dialogmeldinger mellom sykehus og andre, herunder
løsning for å sende elektronisk post til innbygger (sikker digital postkasse).

Ved å gjennomføre disse tiltakene vil sektoren få mer ut av IT-systemene som allerede
er innført og sektoren blir mer moden i bruk av teknologi. På den måten støtter
tiltakene opp om overgangen til én nasjonal journal, som er den langsiktige visjonen i
Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger —én journal, Digitale tjenester i helse- og
omsorgssektoren.

Helse Sør-Øst REIFtildeles 37,8 mill. kroner, Helse Vest RHF tildeles 13,3 mill. kroner,
Helse Midt-Norge RHF tildeles 10 mill. kroner og Helse Nord tildeles 8,9 mill. kroner.

Kap. 732,post 70 Prostatasentra
Prostatakreft skiller seg fra mange andre kreftformer ved at ikke alle pasienter har
behov for umiddelbar behandling og er på flere måter en særlig utfordring innen
diagnostikk og valg av behandling. Prostatasentre vil kunne gi pasienter med
symptomer på prostatakreft en rask avklaring av diagnose og god informasjon om
videre oppfølging og behandling. Helse Sør-Øst RHF tildeles 4 mill. kroner, Helse Vest
RHF tildeles 2 mill. kroner, Helse Midt-Norge RHF tildeles 2 mill. kroner og Helse
Nord tildeles 2 mill. kroner.

Kap. 732,post 70 Helsetjenestensogkommunenes innføringskostnaderved nødnett
Tilskuddet på 58 mill. kroner er forutsatt å dekke de kostnadene som Helsetjenestens
driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) i 2013 har i sitt arbeid med innføring av
nødnett i kommunene. HDO HF vil stå for den praktiske innføringen i kommunehelse-
tjenesten, i tillegg til spesialisthelsetjenesten. Det forutsettes at Helse Sør-Øst RHF og
HDO HF har dialog med Helsedirektoratet, prosjektleder for innføring av nødnett i
helsetjenesten, om bruken av de tildelte midler. Departementet ber om at bruk av
tilskuddet rapporteres til møtene i departementets styringsgruppe for nødnett. Helse
Sør-Øst RHF tildeles 58 mill, kroner som forutsettes videreført til HDO HF.

Kap. 732,postene 72-75Behandlingshjelpemidler
Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S (2012-2013) ble finansieringsansvaret for
enkelte behandlingshjelpemidler tilsvarende 3,4 mill. kroner overført fra folketrygden
til de regionale helseforetakene. Ved en feil omfattet ikke flyttingen
taleventiler/taleproteser. Tildeling over basisbevilgningene økes med 0,9 mill, kroner
med følgende fordeling:

Kap. 732, post 72 økes med 0,5 mill. kroner
Kap. 732, post 73 økes med 0,2 mill. kroner
Kap. 732, post 74 økes med 0,1 mill. kroner
Kap. 732, post 75 økes med 0,1 mill. kroner
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Assistert befruktning til personer med seksuelt overførbaresykdommer
En endringi bioteknologilovensomåpnerforat det kangis assistertbefruktningav
smittevernhensyntilpersonermedalvorligogkroniskseksueltoverførbare
sykdommertrer i kraft1.juli2013.Dettegjelderblantannetpersonermedhivinfeksjon.

De regionalehelseforetakeneskalsørgefortilbudtilhivsmittedei samsvarmed
lovendringenog deføringenesomer gitt i Prop.95L (2012-2013)ogInnst.313L (2012-
2013).Videreskaltilbudetomassistertbefruktningtil infertilegjørestilgjengeligfor
infertilehiv-oghepatittsmittede.Tilbudetdekkesinnenforgjeldendeøkonomiske
rammer.

Jf. 4.4 System for innføring av nye metoder og ny teknologi
I oppdragsdokument2013står det:"Deregionalehelseforetakenehar under ledelseav
HelseVestRHF, i samarbeidmedStatenslegemiddelverk,Helsedirektoratetog
Nasjonaltkunnskapssenterforhelsetjenestenetablertde regionalehelseforetakenes
bestillerforumformetodevurderingersomskalløftestilnasjonaltnivåinnen 15.januar."
Departementeter tilfredsmed at de regionalehelseforetakenesbestillerforumer
etablertogvisertilat førstesakvilblibehandleti bestillerforum23.septemberd.å.

Beslutningeromev.innføringavnyemetoderi spesialisthelsetjenestenetter
gjennomførtenasjonalemetodevurderingerskalfattesinnenforeksisterende
beslutningsstruktureri de regionalehelseforetakene.Detleggestilgrunn at disse
beslutningermåkoordineresmednasjonalemyndighetersansvarfornasjonalefaglige
retningslinjer.DetvisestilplanlagtmøtemellomHelsedirektoratetog de regionale
helseforetakene26.augustomsammesak.Helse-og omsorgsdepartementetber omat
innholdeti beslutningsprosessenetter at nasjonalemetodevurderingerforeliggerblir
konkretisert,i tråd medforutsetningenomtransparensi beslutningsprosessene.

Jf. 4.16 Helseberedskap
Detvisestilkartleggingenavsykehuseneskapasitetpåintensivbehandlingog bruk av
respiratorervedøktbelastning,foreksempelsomfølgeaven influensaepidemieller
pandemi,gjennomførtavHelsedirektorateti samarbeidmedderegionalehelseforetak
våren2013.Pågrunnlagavsykehusenesog regionenesrapporteringi undersøkelsen
synesdet å værevariasjoni hvorgodtforberedtsykehuseneer på å møteen situasjon
medbetydeligøktpasienttilstrømming.Sykehuseneogregionenemågå gjennomsine
planeroggjennomføreøvelserslikat en sikrer en godberedskapvedeventuelle
krisesituasjoneri sykehusene,i regioneneog mellomregionene.

Jf. 8 Oppfølging og rapportering
Regionalehelseforetakmåta høydeforpunkteneoveri rapporteringenfor
oppdragsdokument2013.
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Samtidig vil departementet minne om at vi nå starter arbeidet med å gjennomgå
styringsdokumentene for 2014 med sikte på forenkling og færre krav, jf. foretaks-
protokollen fra mai i år. Detaljstyringen skal reduseres. Det tas sikte på å samle
kravene i oppdragsdokumentet og foretaksprotokollen i større grad slik at de faglige,
organisatoriske og økonomiske kravene stilles i samme møte.

Med vennTighil n

fl
J nas Gahr Støre

Kopi: Riksrevisjonen
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