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Styresak 08/2015: Oppdragsdokumentet 2015 

 
Møtedato: 19.02.15 
Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen 
 
 
 
Foretaksmøtet 04.02.2015 behandlet Oppdragsdokument for 2015 i sak 4-2015 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 2015. 
 
 
Helse Nord RHF overfører i Oppdragsdokumentet 2015 aktuelle pålagte oppgaver og styringskrav 
til helseforetakene. De pålagte oppgavene skal gjennomføres innenfor de rammer og ressurser som 
er stilt til rådighet. 
 
Ifølge Oppdragsdokumentet er Helse Nords viktigste mål for årene 2015 - 2018: 
 

 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. 
 
Helgelandssykehuset skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert 
spesialisthelsetjeneste på Helgeland i samarbeid med kommunene og styrke forskning, 
fagutvikling og utdanning. 
 
 
I sak 4-2015 i Foretaksmøtet fremheves helseforetakenes ansvar for følgende: 
 
Styring og kontroll med kvalitet og pasientsikkerhet er sentralt. Pasientsikkerhet og 
kvalitet skal prege all virksomhet i foretaksgruppen. Pasientsikkerhetsprogrammets 
tiltakspakker skal inngå som en del av ordinær aktivitet, og Helgelandssykehuset HF må 
ha fokus på å gjennomføre tiltak for å bedre pasientsikkerhetskulturen. 
  
Pasienter som venter unødvendig lenge på behandling skal, der det er ledig kapasitet, bruke private 
aktører for å redusere ventetider på en faglig forsvarlig og effektiv måte. Fokus på tiltak 
for å redusere variasjon i ventetider og effektivitet, og implementering av 
standardiserte pasientforløp, står høyt i 2015.  
 
Det må videre gjøres tiltak for å redusere antall sykehusinfeksjoner i tråd med 0-visjonen for 
sykehusinfeksjoner. 
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Regional kreftplan 2014-2021 og øvrige regionale fagplaner for Helse Nord skal følges 
opp. Pakkeforløp for ulike kreftformer innføres i 2015, herunder skal flaskehalser i 
behandlingsforløpene identifiseres, og samarbeidet mellom sykehus, fastleger og 
private institusjoner skal styrkes. 
 
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 og minst like godt 
tjenestetilbud. Det forutsetter et nært samarbeid mellom Helgelandssykehuset HF og 
kommunene, samt brukerne og deres organisasjoner. 
 
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. Helgelandssykehuset HF skal bidra til å utvikle den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten og ivareta veiledningsplikten overfor 
kommunene. 
 
Foretaksspesifikke oppgaver i 2015 er: 
 

 Bidra i arbeidet med å utarbeide felles radiologiske protokoller. 

 Overta ansvar for LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) i eget foretaksområde i 2015. 

 Delta i planlagt samarbeidsprosjekt Et friskere Nordland med Nordland fylkeskommune. 

 Innen 30. april 2015 skal det legges frem handlingsplan for innføring av automatisert 

journalundersøkelse (ASJ) for bruk ved GTT (Global Trigger Tool) metoden. Arbeidet skal foregå 

i nær dialog med Helse Nord RHF. 

 Delta i planlegging og gjennomføring av øvelse Barents Rescue. 

 En plan for aktivitetsbasert bemanningsplanlegging skal utarbeides innen 1. juni 2015. 

 
Det er i eget vedlegg til oppdragsdokumentet angitt hvilke saker som skal styrebehandles. 
Det følger også med oppdragsdokumentet en tilleggsliste over krav fra tidligere års oppdragsdokumenter 
som fortsatt er gjeldende. 
 
Oppdragsdokumentet 2015 og implementering av dette vil bli behandlet av ledergruppene ved 
sykehusenhetene og helseforetakets ledergruppe for å sikre at de enkelte punktene blir løpende fulgt for 
gjennomføring av oppdragene og nødvendige tiltak. Rapportering til styret og Helse Nord skjer gjennom 
tertialrapporter og årlig melding.  

 
 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 
Styret tar Oppdragsdokumentet 2015 til etterretning. 
 
 
Per Martin Knutsen 
Administrerende direktør 
 
 
Saksbehandler: Medisinsk direktør Fred A. Mürer 
 
Vedlegg:  

1. Foretaksmøtesak 4-2015  
2. Oppdragsdokument 2015 fra helse Nord RHF til helseforetakene 
3. Tilleggsliste til Oppdragsdokumentet 2015 

 
 
 


