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Formål
Styret skal i denne saken formelt vedta oppdragsdokument 2022 fra Helse Nord RHF til
helseforetakene (vedlegg 1).
Helse Nord RHF har ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til
spesialisthelsetjenester. 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.
Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier
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.
Beslutningsgrunnlag
Oppdragsdokument fra HOD ble overlevert Helse Nord RHF i foretaksmøte 10. januar
2022.
Prosessen med Oppdragsdokument 2022 har vært delt i to faser:
• Helse Nord RHFs egne krav til helseforetakene, basert på egne vurderinger.
Oppgaver basert på strategiske planer og styrevedtak er innarbeidet. Tilbakemelding
fra helseforetakene er at prosessen har vært god.
• Vurdering av hvilke krav i Oppdragsdokument 2022 til Helse Nord RHF som skal
videreføres til helseforetakene.
Oppdraget tar også utgangspunkt i føringer fra styresak 74-2021 Økonomisk langtidsplan
2022- 2025- inkl. rullering av investeringsplanen 2022-2029 samt Regional utviklingsplan
2035 (styremøte 22. juni 2021).
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Hovedmål fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
HOD ber Helse Nord RHF om å innrette sin virksomhet i tråd med følgende overordnede
styringsmål i 2022:
1.
Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
2.
Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og
pasientsikkerhet
3.
Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp
Andre opplysninger
Tilleggslisten (vedlegg 2) til oppdragsdokument er en oversikt over krav fra tidligere år
som fortsatt er aktuelle.
Medvirkning
I arbeidet med oppdragsdokument 2022 har det vært gjennomført dialogmøter med
KTV/KVO og Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF. Det har også vært gjennomført
dialogmøte mellom Sametinget og Helse- og omsorgsdepartementet for å ivareta tilbud
til samiske pasienter.
Oppdragsdokument 2022 blir drøftet med konserntillitsvalgte og konsernverneombud
28. januar 2022. Protokoll drøftingen ettersendes til styret.
Oppdragsdokument 2022 ble formelt behandlet i Regionalt brukerutvalg 20. januar
2022, med følgende vedtakspunkt:
1. Regionalt brukerutvalg takker for orienteringen og for god brukermedvirkning i
arbeidet med Oppdragsdokumentet 2022.
2. Regionalt brukerutvalg stiller seg bak Oppdragsdokumentet 2022.
Administrerende direktørs vurdering
Adm. direktør mener at Oppdragsdokument 2022 på en god måte gir overordnede
føringer og retning for utvikling av tjenesten, kombinert med mer konkrete krav til
aktiviteter og leveranser.
Det er understreket at det forventes at helseforetakene løser oppdraget innenfor
rammebetingelsene som går frem av budsjett 2022. Dette betyr at helseforetakene må
forsterke sitt forbedringsarbeid, og finne nye måter å samhandle på både internt,
mellom helseforetak, og med samarbeidspartnere utenfor spesialisthelsetjenesten.
Adm. direktør mener prosessen underveis har vært god. Innspill fra helseforetak,
konserntillitsvalgte og -verneombud samt regionalt brukerutvalg er i stor grad ivaretatt.
Prosessen har gjort at dokumentet har fått en form og innhold om utgjør et godt
styringsgrunnlag for 2022.
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Forslag til vedtak
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2022 til helseforetakene, ev. med
de endringer som kommer 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 å følge opp
helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2022.

Bodø, 25. januar 2022

Cecilie Daae
administrerende direktør

Vedlegg:
1. Utkast til oppdragsdokument 2022
2. Tilleggslisten til oppdragsdokument 2022
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