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Styresak 12/2014: Oppdragsdokumentet 2014 
 
Møtedato: 21.02.14 
Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen 
 
 
Foretaksmøtet 05.02.2014 behandlet Oppdragsdokument for 2014 i sak 4-2013 og det ble fattet følgende 
vedtak: 
 
1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte dokument som oppdragsdokument 2014 for 
    Helgelandssykehuset HF. 
 
2. På vegne av styret i Helse Nord RHF har adm. direktør i Helse Nord RHF ansvar for å 
   følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet 2014. 
 
Helse Nord RHF overfører i Oppdragsdokumentet 2014 aktuelle pålagte oppgaver og styringskrav til 
helseforetakene. De pålagte oppgavene skal gjennomføres innenfor de rammer og ressurser som er stilt 
til rådighet. 
 
I flkge Oppdragsdokumentet er Helse Nords viktigste mål for de nærmeste årene: 

•  Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
•  Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp 
•  Realisere forskningsstrategien 
•  Bedre pasient- og brukermedvirkningen 
•  Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 
•  Innfri de økonomiske mål i perioden 
• Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 

 
Helseforetakene forutsettes å delta i lokalt, regionalt og nasjonalt forbedringsarbeid og felles prosjekter, 
samt følge opp tiltak og handlingsplaner som initieres av etablerte nasjonale og regionale 
samarbeidsorganer samt Helse Nord RHF. 
 
I sak 4-2014 i Foretaksmøtet fremheves helseforetakenes ansvar for følgende: 
 
• at befolkningen i sitt opptaks-/ansvarsområde får tilgang til nødvendige spesialisthelsetjenester. 

God pasientbehandling, forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende inngår i dette 
ansvaret. 

  
• å sikre tilstrekkelig kompetanse i alle deler av spesialisthelsetjenesten. 
 
• å legge vekt på likeverdige helsetjenester og arbeid for å redusere sosiale helseforskjeller i 
       aktuelle befolkningsgrupper, herunder innvandrergrupper. Samiske pasienters rett og behov for 
       tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom 
       utredningsfasen, og når beslutninger tas. 
 
• at pasienter og brukere må ha trygghet for at tjenestene er tilgjengelige, og at de blir møtt med 

omsorg og respekt. Etikk og etisk refleksjon skal være en integrert del av foretakskulturen. 
 
• at styring og kontroll med kvalitet og pasientsikkerhet er sentralt. Pasienter som venter 
       unødvendig lenge på behandling skal gjennom samarbeid med andre helseforetak eller private 
       aktører gis tilbud, der det er ledig kapasitet. Helse Nord har en nullvisjon for sykehusinfeksjoner. 
 
• at samhandlingsreformen utgjør et overordnet rammeverk og gir føringer for utviklingen av den 

samlede helse- og omsorgstjenesten. Gode pasientforløp og flere tjenester nært der pasientene 
bor, er sentrale mål. Helseforetakene skal bidra til at den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten utvikles og styrkes. Samarbeidsavtalene og spesialisthelsetjenestens 
veiledningsplikt er sentrale elementer. Omstilling av tjenester innen somatikk, psykisk 
helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og rehabilitering som berører 
kommunene skal synkroniseres slik at de ikke gjennomføres før kommunene er i stand til å 
håndtere de nye oppgavene. Det er en forutsetning at omstillingene gir brukerne et kontinuerlig 
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og minst like godt tjenestetilbud. Det forutsetter videre et nært samarbeid mellom helseforetak 
og kommunene, samt brukerne og deres organisasjoner. 

 
• at tjenestene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal være 

samordnet og tilpasset pasienter med sammensatte lidelser. Det er et mål at forpliktende 
samhandling i tjenestene styrkes og at poliklinisk oppbygging innen rusbehandling ikke går på 
bekostning av døgnbehandling der dette er nødvendig. 
 

• at pasientsikkerhet og kvalitet skal prege all virksomhet i foretaksgruppen. 
       Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som en del av sykehusenes ordinære 
      aktivitet. 
 
Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert 
spesialisthelsetjeneste på Helgeland samarbeid med kommunene, og styrke sin forskning, fagutvikling og 
utdanning. 
 
Særskilt oppgave for Helgelandssykehuset i 2014: 
 
• Følge opp anbefalingen fra styresak 130-2013 Ferieplanlegging i Helse Nord om 
       feriestenging av fødeavdelinger ved å planlegge etter modell av sommeren 2013. 

 

Oppdragsdokumentet 2014 og implementering av dette vil bli behandlet av helseforetakets ledergruppe 
og linjeledelsen ved sykehusenhetene. De enkelte punktene vil bli løpende fulgt opp for å øke fokus på 
gjennomføring av oppdragene og nødvendige tiltak, og for å få gode prosesser i forbindelse med 
tertialrapportering og årlig melding. 
 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 
Styret tar Oppdragsdokumentet 2014 til etterretning. 
 
 
 
Per Martin Knutsen 
Administrerende direktør 
 
 
Saksbehandler: Medisinsk direktør Fred A. Mürer 
 
 
 
Vedlegg:  
• Foretaksmøte sak 4-2013 Oppdragsdokument 2014 Helgelandssykehuset HF   
• Oppdragsdokument 2013 (eget vedlegg) 
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