
2. tertial og årlig melding

Kap i OD-RHF Krav nr i OD-
RHF

Kap i OD/FTP fra HoD Kravtekst Gjelder foretak Rapportering
sfrekvens 

Prehosp Fagstab Klinikkene Org.stab, HR PSYK

3.0 Vår felles helsetjeneste – felles 
for alle tjenesteområder

5
Implementere nye nasjonale retningslinjer for avviksmelding og -oppfølging innenfor 
pasientreiser fra andre tertial 2022.

FIN, UNN, NLSH, 
HSYK

2. tertial og 
Årlig melding

x

3.3 Psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB)

35

1. Styrke psykisk 
helsevern og 
spesialisert 

rusbehandling (OD-
HOD)

Legge til rette for å tilby vurderingssamtale innen psykisk helsevern, særlig for barn og unge 
og der det er uklart om pasient har rett til helsehjelp eller det er behov for supplerende 
informasjon, eller der lege/henviser mener det er behov for rask avklaring før eventuell 
henvisning.

FIN, UNN, NLSH, 
HSYK

2. tertial og 
Årlig melding

x

4.8 Beredskap 49
Innen 2. tertial evaluere ansattes erfaringer i møte med pandemien. Arbeidet skal gjøres i 
nært samarbeid med ansattes representanter

Alle
2. tertial og 

Årlig melding
x

5.0 Samhandling med 
primærhelsetjenesten

53

Utarbeide en handlingsplan (2022-2023), med milepæler for hvordan helseforetakene i 
helsefellesskapene vil bidra til å planlegge og utvikle tjenester til pasienter med behov for tjenester 
fra begge nivå(de fire prioriterte grupper).  Frist 1. september 2022.
 oVed hjelp av lgjengelige data og dokumenterte erfaringer, gjøre opp status for hvordan 

spesialisthelsetilbudet til de fire prioriterte pasientgruppene i dag blir ivaretatt i eget helseforetak. 
 oI handlingsplanen skal inngå tverrfaglige, pasientsentrerte team på tvers av tjenestenivå, digital 

avstandsoppfølging, økt ambulering og styrking av spesialisthelsetjenester som kan ytes i pasientens 
hjem.
 oBruk av individuell plan skal vektlegges i handlingsplanen 
 oRollen l og bruk av koordinerende enhet skal tydeliggjøres 
 oI den interne oppfølgingen sikre god ledelsesmessig oversikt og oppfølging over framdri  i arbeidet 

med å forbedre tilbudet til de fire prioriterte pasientgruppene

FIN, UNN, NLSH, 
HSYK

2. tertial og 
Årlig melding

x x

5.0 Samhandling med 
primærhelsetjenesten

54
Inngå avtaler med kommunene når de yter desentraliserte spesialisthelsetjenester på vegne 
av helseforetaket, jf ISF regelverkets bestemmelser.

FIN, UNN, NLSH, 
HSYK

2. tertial og 
Årlig melding

x

7.4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 72 ForBedring: Faktoren "oppfølging" skal på lang sikt ha en foretaksskår lik 75 eller høyere. 
Foretakene skal lage en handlingsplan for å nå dette målet innen 1. juli 2022.

Alle
2. tertial og 

Årlig melding
x x x

7.4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 73

ForBedring:
"Psykososialt arbeidsmiljø" skal på begge faktorene på lang sikt ha en foretaksskår lik 80 
eller høyere.
Foretakene skal lage en handlingsplan for å nå dette målet innen 1. juli 2022.

Alle
2. tertial og 

Årlig melding
x x x
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