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Oppdragsdokumentet er Helse Nord RHF’s årlige bestilling til helseforetakene, og ble overlevert i
foretaksmøte 06.02.2013. Oppdragsdokumentet for 2013 uttrykker Helse Nord RHF’s prioriteringer innen
rammen av nasjonale krav fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF’s styre.
Helseforetakene skal drive sin virksomhet i henhold til gjeldende lovbestemmelser og myndighetskrav og
bidra til at Helse Nord når sine mål innen pasientbehandling, forskning, utdanning og opplæring av
pasienter og pårørende. Pasientsikkerhet og kvalitet skal prege all virksomhet i foretaksgruppen.
Til grunn for prioriteringene i oppdragsdokumentet ligger oppdragdokument 2013 fra Helse-og
omsorgsdepartementet, tidligere års oppdragsdokument, foretaksprotokoller og regionale styresaker om
budsjett og investeringer, jfr. Styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan,
styremøte 21. og 22.6.2012 og styresak 115-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen - rammer og føringer,
styremøte 31. oktober 2012.
Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland i samarbeid med kommunene og styrke forskning,fagutvikling og utdanning.
Særlige mål for foretaksgruppen 2013
Foretaksgruppen skal realisere RHF’s kvalitetsstrategi (2011-2014), fjerne fristbrudd, redusere ventetider
og bedre pasientsikkerhet i planperioden 2013-2016. Foretakene skal videreutvikle helsetjenesten og
sikre personell og kompetanse, og bidra til helsesamarbeidet i nordområdene.
Foretaksgruppen skal planlegge ferieavviklingen og samordne driften internt og mellom helseforetak, slik
at tjenestetilbudet sikres og en kostnadseffektiv drift gjennomføres. Arbeidet skal koordineres av Helse
Nord RHF og ha en flerårig planhorisont. Tillitsvalgte og vernetjenesten skal involveres.
Foretaksgruppen skal ha sterkt fokus på å gjennomføre samhandlingsreformen. Dette innebærer å bidra
til å styrke helsetjenestene i kommunene, og omstille spesialisttjenestene med hensyn til kapasitet,
kvalitet og tilbudsstruktur i samsvar med helsepolitiske mål og prioriteringer. Arbeidet skal forankres i
forpliktende avtaler mellom helseforetak og kommuner.
På grunn av høy aktivitet i regionale fellesprosjekter i 2013, må ledelsen i hele foretaksgruppen vise
tilbakeholdenhet med å iverksette nye regionale planarbeid.
Budsjettforslaget legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 2 % på nasjonalt nivå fra
anslag 2012. Det legges til rette for en aktivitetsvekst på 6,5 % innen poliklinisk virksomhet som omfatter
psykisk helsevern, rusbehandling, laboratorier og radiologi og 1,7 % innen innsatsstyrt finansiering (ISF),
inkludert midler til brystrekonstruksjon. Til fradrag fra dette vekstanslaget kommer økt pasientbehandling i
kommunene som følge av opprettelse av nye døgntilbud. Dette er anslått å utgjøre om lag 0,8 % av ISFaktiviteten. Helse Nords estimat for aktivitet i 2012 sammenholdt med overslagsbevilgning for 2013 tilsier
at samlet aktivitetsnivå skal videreføres på om lag samme nivå som inngangsfarten i 2013.
Aktiviteten skal vektlegge medisinske fagområder, kronikeromsorg, psykisk helse og rusbehandling.
Polikliniske tjenester og røntgenundersøkelser knyttet til kreftpasienter skal prioriteres. Virksomheten må
også gradvis tilpasses endringer i etterspørsel som følger av samhandlingsreformen.
Særlige oppgaver for Helgelandssykehuset HF i 2013 er blant annet:
• I samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF sikre et godt tilbud
til kreftpasienter
• Gjennomføre tiltak for økt kapasitet til brystrekonstruksjon, og rapportere på bruk av øremerkede midler
i 2012
Oppdragsdokumentet 2013 og implementering av dette vil bli behandlet i foretakets ledergruppe og i
ledergruppene ved sykehusenhetene. Punktene i oppdragsdokumentet vil også bli direkte kommunisert til
fagmiljøene i helseforetaket, og de enkelte punktene vil bli løpende fulgt opp. Dette for å øke fokus på
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gjennomføring av tiltak og gode prosesser ifb. med tertialrapportering og årlig melding.

VEDTAKSFORSLAG:
Styret tar Oppdragsdokumentet 2013 til etterretning.

Per Martin Knutsen
Administrerende direktør

Saksbehandler: Medisinsk direktør Fred A. Mürer
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