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Styresak 09/2016: Oppdragsdokument 2016 
 
Møtedato: 12.02.2016 
Møtested: Sandnessjøen 
 
 
 
I foretaksmøte 03.02.2016 ble Oppdragsdokument for 2016 behandlet i sak 4-2016 og det ble fattet 
følgende vedtak: 
 
1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte dokument som oppdragsdokument 2016 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 2016. 
 
Helse Nord RHF overfører i Oppdragsdokumentet 2016 aktuelle pålagte oppgaver og styringskrav 
til helseforetakene. De pålagte oppgavene skal gjennomføres innenfor de rammer og ressurser som 
er stilt til rådighet. 
 
Iflg Oppdragsdokumentet er Helse Nords viktigste mål for de nærmeste årene 2016 - 2019: 
• Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen 
 .     Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 
• Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp.  
• Realisere forskningsstrategien.  
• Sikre god pasient- og brukermedvirkning.  
• 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. De skal følge opp tiltak og handlingsplaner som initieres av etablerte nasjonale og regionale 
samarbeidsorganer samt Helse Nord RHF. 
 
Innen risikostyring og internkontroll er det angitt 2 måleområder med tilhørende delmål, tråd med de 
langsiktige målene ovenfor: 
1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen 
2. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 
 
I tråd med føringene i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF, og 
som oppfølging av Helse Nords mål nr 1, skal helseforetakene innrette sin virksomhet med 3 overordnete 
mål, med tilhørende delmål: 
 
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen  
    Mål 2016:  

1. Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager 
2. Ingen fristbrudd 
3. Andel kreftpasienter i et pakkeforløp er minst 70% 
4. Variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom HF er redusert 
5. Variasjonen i gjennomsnittlig liggetider innenfor fagområder er redusert 
6. Variasjonen i andel dagbehandling innenfor fagområder er redusert 

 
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
    Mål 2016:  

1. Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for 
    somatikk på regionnivå 
2. Antall tvangsinnleggelser for voksne er redusert 
3. Andel årsverk i distriktspsykiatriske sentre er økt i forhold til sykehus i psykisk helsevern for  
    voksne 

 
 



 

Styredokument 12.02.2016                    Side 11 av 16 

 
 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
    Mål 2016:  

1. Andel sykehusinfeksjoner skal være mindre enn 4,7% 
2. Det skal ikke være korridorpasienter  

 
Helgelandssykehuset skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert 
spesialisthelsetjeneste på Helgeland i samarbeid med kommunene og styrke forskning, 
kompetanseutvikling og utdanning. 
 
Foretaksspesifikke oppgaver for øvrig i 2016: 

• Arbeidet med idéfase for Helgelandssykehuset skal startes.  
• Overta ansvar for LAR i eget foretaksområde i 2016. Rapporteres innen utgangen av første 

tertial. 
• Ferdigstille plan for riktig og redusert bruk av tvang. 
• Ta i bruk Samhandlingsbarometeret i samarbeid med OSO. 
• Legge frem en handlingsplan for utrulling og bruk av automatisert strukturert journalundersøkelse 

(ASJ) innen andre tertial 2016 sammen med hovedprosjekt for innføring av ASJ, med tertialvis 
rapportering på status. 

• Bidra i å utarbeide handlingsplan og iverksette tiltak som sikrer kostnadseffektivitet ved 
anskaffelse, distribusjon, produksjon og bruk av legemidler. 

. 
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 2016 og implementering av dette vil bli behandlet av helseforetakets ledergruppe og 
ledergruppene ved sykehusenhetene for å sikre at de enkelte punktene blir løpende fulgt for gjennomføring 
av oppdragene og nødvendige tiltak. Det er krav om tertialvis styrebehandling av status for oppfølging av 
oppdragsdokumentet, med fokus på krav som blir vanskelig å få gjennomført i 2016, med tiltak. 
Rapportering til styret og Helse Nord skjer i tillegg gjennom tertialrapporter og årlig melding.  
 
 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 
Styret tar Oppdragsdokumentet 2016 til etterretning. 
 
 
Per Martin Knutsen 
Administrerende direktør 
 
 
Saksbehandler: Medisinsk direktør Fred A. Mürer 
 
 
Vedlegg:  
1. Oppdragsdokument 2016 fra Helse Nord RHF til helseforetakene 
 
  


