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Styresak 83/2011: Midlertidig Oppdragsdokument 2012 
 
Møtedato: 08.-09.12.11 
Møtested: Mo i Rana 
 
 
I denne saken presenteres Midlertidig Oppdragsdokument for 2012, (MOD 2012). 
 
Dokumentet konkretiserer bestillingen fra Helse Nord RHF til helseforetakene for ivaretakelsen av sørge-
for-ansvaret for befolkningen i regionen. Dokumentet inneholder også Helse Nord RHF’s eierkrav overfor 
helseforetakene. Det ivaretar de krav og oppgaver som framkommer av Statsbudsjettet, Helse Nord 
RHF’s strategiske planer og RHF-styrets vedtak. Midlertidig oppdragsdokument 2012 er også avstemt 
mot forslag til budsjett 2012 for foretaksgruppen 
 
MOD 2012 gjelder inntil RHF-styret vedtar helseforetakenes oppdragsdokument 2012, etter at Helse 
Nord RHF har fått sitt oppdragsdokument 2012 fra Helse- og Omsorgsdepartementet. Dokumentet vil gi 
helseforetakene retning på virksomheten såpass tidlig at en kan få startet med gjennomføringen av 
oppdraget fra årets begynnelse.    
 
Innhold/fakta 
 
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste regionen som ivaretar de overordnede verdier 
om kvalitet, trygghet og respekt og med god tilgjengelighet.  
 
Det skal legges vekt på likeverdige helsetjenester og konsekvenser for likestilling skal kontinuerlig 
vurderes i forhold til kjønn, funksjonsnedsettelse, etnisitet, religion m. m. Verdigrunnlaget skal være synlig 
i styrende dokumenter og brukes aktivt som styringsredskap.  
 
Helseforetakene skal drive sin virksomhet i henhold til gjeldende lovbestemmelser og myndighetskrav og 
bidra til at Helse Nord når sine mål innenfor pasientbehandling, forskning, utdanning og opplæring av 
pasienter og pårørende. Pasientsikkerhet og kvalitet skal prege all virksomhet i foretaksgruppen. God 
samhandling i hele behandlingskjeden skal prioriteres høyt for å oppnå bedre kvalitet og optimal 
ressursutnyttelse. Dette er det viktigste tiltaket for å gi pasienter med behov for koordinerte tjenester et 
helhetlig og godt tilbud. 
  
Både innen somatikk og psykisk helsevern skal aktiviteten fremdeles vris fra døgnopphold til dag- og 
poliklinisk behandling. Det totale tilbudet til pasienter med kroniske lidelser og rehabiliteringsbehov skal 
styrkes gjennom egne tilbud i helseforetakene, og samarbeidstiltak med kommunene i 
samhandlingsreformen. Arbeidet med å effektivisere driften av psykisk helsevern og TSB skal fortsettes.  
 
Prioritering av nye tiltak må i hovedsak ivaretas ved forbedringsarbeid. Omstillingsprosesser skal skje i 
samarbeid med den enkelte ansatte, brukerne, tillitsvalgte, vernetjenesten og kommunene og andre 
samarbeidspartnere som blir berørt.  
 
For å sikre gjennomføringskraft i hele organisasjonen for de oppdrag og mål som skisseres, må 
overordnet risikostyring, internkontroll og forbedringsarbeid følges opp i alle ledd i helseforetaket. 
Samhandling mellom fag, organisasjon og økonomi skal ivaretas.  
 
Helse Nord skal sikre ivaretakelse av den samiske befolkningens behov for spesialisthelsetjeneste, og 
arbeidet med innovasjon skal tydeliggjøres. 
  
Særlige krav for 2012  
Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å sikre riktige faglige prioriteringer. 
Aktivitetsnivået må tilpasses de økonomiske rammebetingelser for budsjettåret.  
 
2012 er første året i gjennomføringen av Samhandlingsreformen, jf nytt lovverk og Nasjonal helse- og 
omsorgsplan 2011-2015. I 2012 skal helseforetakene inngå avtaler med kommunene på overordnet nivå 
og på de ulike tjenesteområdene.  
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Foretakenes tiltaksplaner ift Helse Nords kvalitetsstrategi skal følges opp i 2012.  
Kravene i Nasjonal pasientsikkerhetskampanje skal følges opp. 
 
Krav som er stilt i tidligere oppdragsdokumenter er som en hovedregel ikke gjentatt. Disse er samlet i en 
tilleggsliste. Tilleggslisten er en ny framstilling av oppdragsdokumentet fra 2012, for å tydeliggjøre nye 
krav og samtidig gjennomgå tidligere års krav som fremdeles anses ikke fullt ut gjennomført. 
 
 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 
Styret tar Midlertidig oppdragsdokument 2012 til orientering 
 
 
 
 
Per Martin Knutsen 
Administrerende direktør 
 
 
Saksbehandlere: Medisinsk direktør Fred A. Mürer 
 
Vedlegg ved utsendelse: RHF-styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012. 
 


