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Styresak 25-2022: Oppdragsdokument 2022   

 
Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
Styret tar oppdragsdokument 2022 til etterretning. 
 
Formål:  
I denne saken presenteres Oppdragsdokumentet 2022 
 
Bakgrunn: 

Foretaksmøtet 02.02.2022 behandlet Oppdragsdokument 2022 i sak 4-2022 (vedlegg 1) og 
det ble fattet følgende vedtak: 
 

1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte dokument som oppdragsdokument 2022 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 
0ppdragsdokumentet 2022. 

 
 

Oppdragsdokumentet 2022 ble også behandlet av styret i Helse Nord RHF 02.02.2022 i 
styresak 4-2022 Oppdragsdokument til helseforetakene (vedlegg 2), og det ble fattet 
følgende vedtak. 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2022 til helseforetakene med de 

endringer som kom frem under behandling av saken.  
2. Oppdragsdokument 2022 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte  

helseforetak.  
3. Styret forutsetter at helseforetakene gjennomfører oppdragene i nært samarbeid med 

brukerne, tillitsvalgte og vernetjenesten.  
4. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for løpende å følge opp 

helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2022. Styret ber om å 
bli orientert om helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2022 
gjennom tertialrapporteringene. 

5. Styret ber adm. direktør innen 31. mars 2022 legge frem en egen redegjørelse om plan 
for oppfølging av målområde 1: «Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert  
rusbehandling». 

 
 
Helse Nord RHF har ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til 
spesialisthelsetjenester. Oppdragsdokumentet er Helse Nord RHFs krav til helseforetakene 
med oppgaver som skal gjennomføres i 2022. Oppdragsdokumentet beskriver overordnede 



 

føringer og konkret krav for 2022 som er viktige for å oppnå fastsatte mål og for å utvikle 
helsetjenesten til befolkningen. Kravene gjenspeiler føringene som Helse Nord RHF har fått 
fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Helse Nord RHFs strategier, planer og 
oppgaver.  
 
Overordnede mål for virksomheten har vært konsistent over tid. Det er små justeringer i 
formuleringene i årets oppdrag, og gir derfor trygt grunnlag for å si at oppdraget samsvarer 
godt med «Helse Nord RHF Strategi 2021-2024». Helse Nord RHFs grunnleggende verdier 
kvalitet, trygghet, respekt og lagspill skal prege gjennomføringen av oppdraget. 
 
Bærekraftig økonomi skal betraktes som en forutsetning for virksomheten på lik linje med 
styringsmålene. Det legges til grunn at helseforetakene iverksetter nødvendige tiltak for å 
innfri kravene i oppdragsdokumentet innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske 
rammene som gjelder for helseforetaket. 
 
Alle helseforetakene får det samme oppdragsdokumentet, og det er spesifisert hvilke 
foretak kravene gjelder for. 
 
Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert 
spesialisthelsetjeneste på Helgeland i samarbeid med kommunene samt styrke forskning, 
kompetanseutvikling og utdanning. 
 
Foretaksspesifikke krav for 2022 for Helgelandssykehuset HF  
     • I samarbeid med brukerutvalget kartlegge og forbedre samarbeid med frivillige  
        organisasjoner. 
 
I oppdragsdokumentet 2022 er det anført hvilke nye nasjonale dokumenter som skal legges 
til grunn for utvikling av tjenesten: 
1. Meld. St. 25 (2020-2021) Likeverdsreformen  

2. Meld. St. 38 (2020-2021) Nytte, ressurs og alvorlighet  

3. Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser 

4. Nasjonal alkoholstrategi 2021-2025. En helsefremmende og solidarisk alkoholpolitikk 

5. Nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre i sykehjem og som mottar 

hjemmetjenester 

6. Strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien (30.11.2021)  

7. Trygghet, mangfold og åpenhet. Handlingsplan mot diskriminering p.g.a seksuell 

orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 2021-2024 

8. Prop. Nr. 1 (2021-2022), kap. 8 Plan for å sikre flere sykepleiere, vernepleiere, 

spesialsykepleiere, jordmødre og helsefagarbeidere 

9. “Ett år inn i koronapandemien”, kap. 6 - tjenester med usikker helsegevinst 

10. Nasjonal handlingsplan kliniske studier 2021-2025 Nasjonale helsefaglige retningslinjer 

og veiledere 

 

 



 

Helseforetakene skal også legge regionalt førende styresaker/dokumenter til grunn: 

1. Styrearbeid i Helse Nord, veileder – styresak 158-2021 

2. Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord – styresak 61-2021 

3. Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-2025 – styresak 54-2021 

4. Strategi for kunstig intelligens i Helse Nord for 2022-2025 – styresak 71-2021 

5. Hvordan tilpasse persontilpasset medisin i Helse Nord – styresak 117-2021 

6. Regional plan for informasjonssikkerhet – styresak 119-2021  

7. Styringsstruktur IKT infrastruktur – ansvar, roller og oppgaver – styresak 120-2021 

8. Styringssystem for informasjonssikkerhet, strategiske sikkerhetsmål og strategi for 

informasjonssikkerhet – styresak 135-2021 

9. Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter – styresak 170-2021 

10. Anskaffelsesområdet – samordningstiltak og styringsmodell – styresak 173-2021 

11. Regionale beredskapsplaner 

12. Oppfølging av Riksrevisjonens rapporter 

13. Oppfølging av internrevisjonens rapporter 

14. Oppfølging av Helsetilsynets rapporter 

 
Andre opplysninger  
Tilleggslisten til oppdragsdokument er en oversikt over krav fra tidligere år som fortsatt er 
aktuelle fra tidligere års oppdragsdokumenter.  
 
Helse Nord RHF vil i oppfølgingsmøtene med helseforetakene følge opp et utvalg av de 
nasjonale kvalitetsindikatorene valgt som styringsparametere, samt andre 
kvalitetsindikatorer ved behov.  
 
Oppfølging i Helgelandssykehuset  
Oppdragsdokument 2022 er gjennomgått i sykehusledelsen i Helgelandssykehuset, og 
ansvar for oppfølgingen av de ulike kravene er fordelt til aktuelle klinikker og 
stabsavdelinger (vedlegg 5). Foruten krav som skal følges opp månedlig ifbm. med økonomi- 
og virksomhetsrapportering, vil sykehusledelsen følge opp de ulike kravene i forkant av 
hvert tertial.  
 
 
Hulda Gunnlaugsdottir  
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 

1. Foretaksmøtesak 4-2022 Oppdragsdokument 2022 Helgelandssykehuset HF 
2. Helse Nord RHF styresak 4-22 Oppdragsdokument 2022 til helseforetakene 
3. Oppdragsdokument 2022 
4. Tilleggsliste til oppdragsdokument 2022 
5. Oppgaveliste Oppdragsdokument 2022 


