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Styresak 11/2012: Oppdragsdokument 2012 
 
Møtedato: 28.02.12 
Møtested: Mosjøen 
 
Oppdragsdokumentet er Helse Nord RHF’s årlige bestilling til helseforetakene, og ble overlevert i 
foretaksmøte 17.02.2012.. Dokumentet gir retning for å utvikle tjenestetilbudet innen rammen av nasjonal 
politikk. 
 
Helseforetakene skal drive sin virksomhet i henhold til gjeldende lovbestemmelser og 
myndighetskrav og bidra til at Helse Nord når sine mål innen pasientbehandling, forskning, 
utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Pasientsikkerhet og kvalitet skal prege all 
virksomhet i foretaksgruppen. 
 
Til grunn for prioriteringene i oppdragsdokumentet ligger oppdragdokument 2012 fra Helse-og 
omsorgsdepartementet, tidligere års oppdragsdokument, foretaksprotokoller og regionale 
styresaker om budsjett og investeringer, jfr RHF-styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering 
av investeringsplanen i møte 21. og 22. juni 2011, og RHF-styresak 118-2011 Budsjett 2012 
foretaksgruppen, rammer og føringer i møte 26. oktober 2011. 
 
Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert 
spesialisthelsetjeneste på Helgeland i samarbeid med kommunene og styrke forskning, 
fagutvikling og utdanning. 
 
Tjenestene som tilbys skal være av god kvalitet, trygge og sikre. Kvalitetsarbeid er en 
kontinuerlig og viktig del av den ordinære virksomhet og et prioritert ansvar for styret og 
ledere på alle nivå. Helse Nords kvalitetsstrategi utarbeidet i 2011 er rammesettende og 
retningsgivende for foretakenes arbeid på dette feltet. Etikk og etisk refleksjon er viktige 
momenter i kvalitetsarbeidet, og skal være en integrert del av foretakskulturen. 
 
Tjenestene skal være tilgjengelige og innrettet etter brukernes behov. Det er et mål å redusere 
gjennomsnittlig ventetid for alle fagområder til under 60 dager i løpet av 2012. Helseforetaket 
skal ikke ha fristbrudd. 
 
Brukermedvirkning er av stor betydning for utvikling av tjenestetilbudet. Helseforetaket skal 
utvikle en strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i løpet av 2012. 
 
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. Målene for kvalitet og pasientsikkerhet 
skal også ivaretas i arbeidet med Samhandlingsreformen. 
 
Kompetanseoverføring og tett dialog mellom alle nivå skal bedre evnen til å gjennomføre 
oppgavene på en koordinert og rasjonell måte. Tjenesteutviklingen skal baseres på 
forløpstenkning og forpliktende samarbeid mellom og innen nivåene. 
Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å sikre riktige faglige prioriteringer. 
Aktivitetsnivået må tilpasses de økonomiske rammebetingelser for budsjettåret. 
 
Overslagsbevilgning til Helgelandssykehuset HF i 2012: 
ISF/medfinansiering:   281,8 mill kr 
Poliklinikk                     36,5 mill kr 
 
Helseforetakene skal budsjettere innenfor overslagsbevilgning for innsatsstyrt finansiering og 
polikliniske inntekter. 
 
Helse Nord skal gå med et overskudd på 350 millioner kroner i 2012 for å sikre likviditet og 
muligheter til å utvikle tilbudet til pasientene i regionen blant annet gjennom ønskede og 
nødvendige investeringer i årene framover. I 2012 har Helgelandssykehuset fått som resultatkrav å skulle 
levere et overskudd på 5 mill kroner. Dette er det samme resultatkravet som i 2011.   
Investeringsplanen skal gjennomføres slik den er vedtatt i budsjett 2012. Eventuelle avvik i 
fremdrift skal fortløpende avklares med Helse Nord RHF. 
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Kompetansebygging for ledere på alle nivå skal sikre helhetlig ledelse med fokus på en 
ansvarlig arbeidsgiverpolitikk og verdibasert ledelse. Helhetlige og regionale strategier på 
HR-området er prioritert i 2012, samt å legge til rette for heltidsstillinger og begrense bruk av 
vikariater, midlertidige stillinger og deltidsstillinger. 
 
Helseforetakene skal delta i prosjekt FIKS (Felles Innføring av Kliniske Systemer). 
 
Helseforetakene skal bidra i utviklingen av felles tiltak for å gjøre informasjon om 
spesialisthelsetjenesten i Helse Nord mer tilgjengelig for befolkningen på intra-/internett, 
innføre revidert grafisk profilprogram i tråd med felles plan i Helse Nord og bidra ved 
utvikling og innføring av felles nasjonalt rammeverk for web. 
 
Oppdragsdokumentet 2011 og implementering av dette vil bli behandlet i foretakets ledergruppe og i 
ledergruppene ved sykehusenhetene. Punktene i oppdragsdokumentet vil også bli direkte kommunisert til 
faggruppene i helseforetaket, og de enkelte punktene vil bli løpende fulgt opp. Dette for å øke fokus på 
gjennomføring av tiltak og gode prosesser ifb. med tertialrapportering og årlig melding. 
        
VEDTAKSFORSLAG: 
 
Styret tar Oppdragsdokumentet 2012 til etterretning. 
 
 
 
Per Martin Knutsen 
Administrerende direktør 
 
 
Saksbehandler: Medisinsk direktør Fred A. Mürer 
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