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Vår felles helsetjeneste – felles for alle
tjenesteområder
Krav til alle:
1. Bidra med oppfølging av strategien for økt kvalitet og kompetanse i
spesialisthelsetjenesten i henhold til strategidokumentet Spesialisthelsetjenester
til den samiske befolkningen. (2021)
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
2. Følge opp Helse Nord sitt styrevedtak om valg av modell for overordnet
organisering av pasientreiseområdet fremlagt i rapport Interregional utredning
om organiseringen av pasientreiseområdet (2020). Målsettingen er å oppnå
fordelene som er påpekt i anbefalt alternativ. Dette oppnås best ved at
pasientreiser i større grad organiseres sammen med prehospitale tjenester.
(2021)
3. Utvikle rutiner for gode overganger fra barn til voksen i sykehus innenfor minst
tre fagområder. Ungdomsrådene skal involveres i dette arbeidet. «Prinsipper for
gode overganger» utviklet av ungdomsrådene i Helse Nord, bør tas hensyn til i
utarbeidelsen av rutinene. (2020)
4. Håndtere prisinformasjon på legemidler slik de er vedtatt av de regionale
helseforetakene. Det må sørges for tilstrekkelig kommunikasjon og opplæring for
de ansatte dette gjelder. (2019)
5. Sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å tilby alle barn og andre sårbare
grupper som avhøres ved Statens barnehus, medisinsk undersøkelse ut over de
kliniske rettsmedisinske undersøkelsene som rekvireres av politiet.
Undersøkelser som ikke krever spesialisert utstyr, skal foretas på barnehuset.
(2017)
6. Ved endring i akuttfunksjoner og andre vesentlige endringer i tjenestetilbudet
skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring for å sikre at prosessen er
gjennomført i henhold til veilederen for utviklingsplaner. (2017)
Krav til NLSH og UNN:
7. Delta med fageksperter til metodevurderinger i Nye metoder. (2021)
Foretaksspesifikke krav:
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN):
8. Utvikle en informasjonsstrategi for å formidle hvilke tjenester som ytes til
befolkningen og tilreisende ved Longyearbyen sykehus, herunder også
betalingsordningene for de ulike tjenestemottakerne, innen 31.12.2021 (2020)
Krav til NLSH og UNN:
9. Innføre og delta i ParkinsonNet. Det skal opprettes en lokal koordinator for
arbeidet. (2020)
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Sikre god pasient- og brukermedvirkning

Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
10. Bidra i utviklingen av nasjonale prosjekter og tiltak innenfor pasientreiseområdet
i henhold til Utredning av mulige effektiviserings- og kvalitetsfremmende tiltak på
området reiser med rekvisisjon. (2021)

Somatikk

Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
11. Sørge for flere tilrettelagte tilbud om lindrende behandling og omsorg i
spesialisthelsetjenesten for de aller sykeste barna og deres familier, og
tilstrekkelig kompetanse gjennom barnepalliative team. UNN skal koordinere
arbeidet. (2021)
12. Oppfylle de definerte «sterke anbefalinger» som fremkommer av Nasjonal
traumeplan. (2021)
13. Sikre at rehabiliteringstilbud innen spesialisthelsetjenesten ikke legges ned før
man har sikret at kommunene eventuelt er i stand til å overta ansvaret for de
aktuelle pasientgruppene. (2021)
14. Registrere fødselsnummer på alle nyfødte før utskrivelse. (2020)
15. Forberede innføring av screening for tarmkreft i henhold til føringer i regionalt
prosjekt. (2020)
16. Minst 60 pst. av pasienter med hjerneinfarkt, som er trombolysebehandlet, skal
ha fått denne behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. (2019)
17. Bidra til at pasienter under 80 år innlagt med NSTEMI, får koronar angiografi
innen 72 timer etter innleggelse. (2018)
18. Gjennomføre regelmessig opplæring av ambulansepersonell for å øke andelen
prehospital trombolyse ved indikasjon på ST-elevasjonsinfarkt (STEMI). 2018)
19. Behandle mer enn 40 % av pasienter under 80 år med STEMI med mindre enn 12
timer fra symptomdebut til første medisinske kontakt, med trombolyse innen 30
minutter etter første medisinske kontakt eller koronar angiografi/PCI innen 90
minutter. (2018)
Foretaksspesifikke krav:
Nordlandssykehuset
20. I samarbeid med regional traumekoordinator - arrangere kurs i hemostatisk
nødkirurgi for traumeteam i eget helseforetak og Helgelandssykehuset (2021)
21. Bidra med veiledning og kompetanse for å sikre sosialpediatriske tjenester til
Statens barnehus i Mosjøen. (2021)
Universitetssykehuset Nord-Norge
22. I samarbeid med regional traumekoordinator - arrangere kurs i hemostatisk
nødkirurgi for traumeteam i eget helseforetak og Finnmarkssykehuset. (2021)
23. Bidra med veiledning og kompetanse for å sikre sosialpediatriske tjenester til
Statens barnehus i Kirkenes. (2018)
24. Utrede flere enn 80 % av pasientene under 80 år innlagt med NSTEMI med
koronar angiografi innen 72 timer etter innleggelse. (2018)
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Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB)

Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
25. Barnevernet skal etablere team for kartlegging av helsesituasjonen for barn som
plasseres utenfor hjemmet, med formål å få bedre grunnlag for valg av
omsorgsbase. Teamene foreslås forankret ved de statlige akuttinstitusjonene for
ungdom og ved spe- og småbarnsentrene for mindre barn, jf. høringsnotat fra
Barne- og familiedepartementet. Helseforetaket skal bidra med
spesialistkompetanse inn i teamene innenfor rammen av de midler som stilles til
disposisjon til formålet. Det forutsettes gradvis oppstart fra høst 2021. (2021)
26. Etablere områdefunksjoner innen psykisk helsevern og TSB for innsatte. Dette
skal sikre faste stedlige tjenester til faste tider innenfor begge fagområder i alle
fengsler, jf. plan som er utarbeidet i samarbeid med
Kriminalomsorgsdirektoratet. (2021)
27. I tråd med Opptrappingsplan mot vold og overgrep, sørge for at klinisk
kompetanse på behandling av seksuelle atferdsproblemer blant barn og unge
etableres i helseforetaket. Oppgaven gjøres i samarbeid med nasjonalt klinisk
nettverk for behandling av barn og unge med skadelig seksuell adferd. (2021)
28. Ikke redusere døgnkapasiteten i psykisk helsevern før det er foretatt en ny
vurdering på grunnlag av en samlet analyse av fremtidig kapasitetsbehov, jf.
oppdrag i revidert oppdragsdokument 2019. (2021)
Foretaksspesifikke krav:
Universitetssykehuset Nord-Norge
29. I 2021 etablere et regionalt behandlingstilbud til personer som står i fare for å
begå seksuelle overgrep mot barn, etter modell utarbeidet av Helsedirektoratet.
Behandlingstilbudet utarbeides i samarbeid med Helsedirektoratet, SIFER,
SANKS og de øvrige regionale helseforetakene. Tilbudet skal tilpasses behovene i
den samiske befolkningen. (2021)

Samhandling med leverandører av private helsetjenester
Krav til alle sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
30. Delta med relevant kompetanse i pilotprosjekter knyttet til
avtalespesialistordningen, jf. at det tas sikte på å gi avtalespesialistene rett og
plikt til tildeling av pasientrettigheter. (2019)

Kvalitet i pasientbehandlingen

Krav til alle helseforetak:
31. Vurdere om tiltak som er satt i verk for å bedre meldekulturen og evnen til å lære
av uønskede hendelser har hatt forventet effekt, samt redegjøre for videre plan
for tiltaksarbeidet. Arbeidet må sees i sammenheng med oppfølging av
Riksrevisjonens undersøkelse i 2018 av styrenes oppfølging av kvalitet og
pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten, samt foretaksmøtets krav i 2020 om å
rapportere på etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helseog omsorgstjenesten. (2021)
32. Sørge for at styremedlemmene får nødvendig opplæring i internkontroll og
risikostyring. (2019)
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33. Styrebehandle alle rapporter fra internrevisjonen i Helse Nord RHF som gjelder
foretaket og vedta plan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger. (2011).
Krav til alle sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
34. Sørge for at eldre pasienter og pasienter med hjelpebehov sikres
ambulansetjeneste/pasienttransport på dag- og ettermiddagstid slik at de ikke
sendes hjem om natten. Dette kan innebære å øke transportkapasitet på dag- og
ettermiddagstid. Unntak kan gjøres hvis pasienten selv ønsker å reise hjem, et
slikt ønske skal dokumenteres. (2020)
35. Påse at sykehusene ikke bruker fastlegene til administrativt arbeid som naturlig
bør tilligge sykehusene. Dette gjelder blant annet følgende administrative
oppgaver: (2020)
• Videre henvisning til undersøkelser og kontroller basert på funn og
vurderinger gjort av spesialisthelsetjenesten.
• Rekvisisjoner på bildediagnostikk eller laboratorieanalyser som ledd i
sykehusets vurderinger.
• Rekvirering av pasientreiser til og fra undersøkelser i sykehus.
Sykemeldinger for sykehusopphold og den første tiden etterpå, frem til
neste kontroll hos fastlege eller ny vurdering hos spesialist, hvis det er
indikasjon for det.
• Resept på nye legemidler, ved endret dosering og ved skifte av legemidler.
• Vanskelig tilgjengelige medikamenter gis med ved utskrivning for de
første dagene.
Legeforeningens "Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus" bør
legges til grunn for samarbeidet med fastlegene. (2020)
36. Alle akuttsykehus skal ha breddekompetanse innenfor behandling av eldre, og
alle store akuttsykehus skal ha spesialist i geriatri. (2020)
37. Stille med fagrevisorer til kliniske fagrevisjoner. (2018)
38. Mini-metodevurdering benyttes i helseforetakene som grunnlag for beslutninger
om innføring av nye metoder og ved endring av praksis/avvikling av metoder.
(2016)

Kvalitetsutvikling
Krav til alle helseforetak:
39. Helse Nord RHF skal oppdatere regional utviklingsplan (2023–2038) innen
desember 2022. Helseforetakene skal oppdatere egne utviklingsplaner innen
1.5.2022 basert på nærmere bestilling fra Helse Nord RHF. Veileder for arbeidet
med utviklingsplaner (2020) skal ligge til grunn for arbeidet. (2021)
40. Gjennomføre ledelsens gjennomgang i henhold til forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren, innen 31. august. Rapporten skal
være en del av tertialrapport 2. Status på eksterne tilsyn og revisjoner skal
vedlegges. (2021)
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK) og SANO:
41. I samsvar med Regional utviklingsplan 2035 delta i arbeidet med utviklingen av
en strategi for legemiddelforsyningen i regionen. (2020)
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Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
42. Samarbeide med Folkehelseinstituttet om gjennomføring av kontinuerlige
PasOppundersøkelser blant pasienter i døgnbehandling i psykisk helsevern og
TSB. (2020)
Krav til UNN og NLSH:
43. Klargjøre sine nasjonale medisinske kvalitetsregistre for overføring av data til
Helseanalyseplattformen i tråd med Helsedataprogrammets prosessbeskrivelse
og plan. (2021)
Foretaksspesifikke krav:
Helse Nord IKT
44. Bistå UNN og NLSH med å klargjøre sine medisinske kvalitetsregistre for
overføring av data til Helseanalyseplattformen i tråd med Helsedataprogrammets
prosessbeskrivelse og plan. (2021)

Pasientsikkerhet
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
45. Andel legemiddellister som er samstemt inn (i DIPS medikamentmodul) skal
være mer enn 90 %. (2020)
Krav til sykehusforetakene og SANO:
46. Videreføre arbeidet med innsatsområdene fra pasientsikkerhetsprogrammet i
samarbeid med Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet. (2019)

Smittevern
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK) og SANO:
47. I samarbeid med Norsk Helsenett legge til rette for at En vei innløsningen/melde.no tas i bruk i virksomhetene for melding av uønskede
hendelser, herunder bivirkninger av legemidler og vaksiner. (2021)
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
48. Ha minst ett punkt i årsplanen for internrevisjon tilknyttet
infeksjonskontrollprogrammet (IKP). (2018)
49. Vaksinere 75 % av helsepersonell med direkte pasientkontakt for
sesonginfluensa. (2018)

Beredskap
Krav til alle helseforetak:
50. Samordne sine beredskapsplaner med HN IKT for å sikre likeartet håndtering,
kompetanse, oversikt, og interne rutiner for informasjon, varsling og håndtering
av kritiske hendelser. (2019)
Krav til FIN og UNN:
51. Prøve ut løsninger for å sikre adekvat tilgang på blod og blodprodukter lokalt og
regionalt i Nord-Norge. (2021)
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Samhandling med primærhelsetjenesten
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
52. Innrette samarbeid med kommunene i tråd med mål og rammer fastsatt i NHSP
og i tråd med avtale mellom regjeringen og KS av 23. oktober 2019 om innføring
av helsefellesskap. SANO skal involveres i arbeidet der det er relevant. (2020)
53. Gjennomføre tiltak for å ivareta samhandling om samiske pasienter i
helsefellesskapene. (2020)
54. Ved utskrivning skal alle pasienter som har behov for kommunal oppfølging ha
med seg nødvendig og forståelig informasjon og medikamenter (epikrise ved
utskrivelse og legemiddelliste, jf. tjenesteavtale 5). (2019)
55. Følge opp Riksrevisjonens anbefalinger om praksis for utskrivning av pasienter,
og ha interne systemer og kontroller som sikrer at ansatte kjenner til regelverk
og benytter prosedyrer og rutiner ved utskrivning av pasienter. (2019)

Bemanning og kompetanse
Sikre gode arbeidsforhold

Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
56. Følge opp Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes bruk av
legeressursene. (2019)
Foretaksspesifikke krav:
Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset:
57. På bakgrunn av erfaringer bl.a. fra Helgelandssykehuset utarbeide handlingsplan
for å redusere sykefravær til under 7,5 pst. innen 2021. (2019)

Tilstrekkelig kvalifisert personell

Krav til alle:
58. Delta i utarbeidelse og implementering av en felles handlingsplan for oppfølging
av Riksrevisjonens undersøkelse «Utfordringer med bemanningen av
sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere i sykehus», under ledelse av Helse
Nord RHF. (2021)
Krav til sykehusforetakene og SANO:
59. Samarbeide med tillitsvalgte og vernetjenesten i arbeidet med å utvikle tiltak for
å forebygge og ivareta beredskap for håndtering av vold og trusler. (2017)
60. Basere bemanningsplanlegging utfra aktivitet og en planleggingshorisont på
minimum 6 måneder. (2016)
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Utdanning av legespesialister
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK):
61. Sikre at LIS-enes progresjon dokumenteres systematisk i Kompetansemodulen,
og at data er oppdatert per 1. mars og 1. september (2021)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Krav til alle:
62. Andel enheter med godt sikkerhetsklima i et helseforetak skal være minst 75
prosent innen 2023. Målt gjennom undersøkelsen Forbedring og beregnet med
Helsedirektoratets definisjon på indikatoren. (2021)

Forskning og innovasjon
Krav til alle:
63. Utarbeide interne retningslinjer/policy for samarbeid med næringslivet. (2021)
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK) og SANO:
64. Sikre oppfølging av retningslinjer for åpen publisering jf. veileder for Norges
Forskningsråd. (2021)
65. Samarbeide med næringslivet om innovative løsninger. (2020)
66. Legge til rette for at alle vitenskapelige artikler som utgår fra forskningsmidler
utlyst i det regionale helseforetaket fra og med 1.1.2021 skal være åpent
tilgjengelige. (2020)
67. Organisere foretakets redelighetsutvalg på en hensiktsmessig måte, og utarbeide
retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente
forskningsetiske normer. (2019)
68. Foretakene skal sikre at de rettmessig adresseres ved publikasjoner som utgår
fra eller finansieres av foretaksgruppen. (2019)
Krav til SANO, FIN, NLSH og HSYK:
69. Prioritere en økt andel egne midler til forskning i 2021, for å bidra til å innfri at
ressursbruken til forskning skal økes. (2020)
Foretaksspesifikke krav:
Universitetssykehuset Nord-Norge:
70. Sikre at forsknings- og innovasjonsmiljøer sender søknader om ekstern
finansiering på samtlige relevante utlysninger ved Norges Forskningsråd og
Europeisk Forskningsråd. (2021)
71. UNN skal øke sin ressursbruk til forskning i 2021, for å bidra til å komme på nivå
med sammenlignbare universitetssykehus (jf NIFUs statistikk). (2020)
72. Identifisere behov for forskning og innovasjonstiltak spesielt rettet mot den
samiske befolkningen. (2017)
Helse Nord IKT
73. Være aktive pådrivere i innovasjonsarbeidet basert på tjenestens behov, og
understøtte prioriterte regionale tiltak. (2021)
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Teknologi

Krav til alle:
74. Aktivt avviksmelde IKT-sikkerhetsbrudd, avvik fra NSMs tiltaksliste og
styringssystem for informasjonssikkerhet, herunder om nødvendig til relevante
tilsynsmyndigheter. NSMs grunnprinsipper med definert tiltaksliste,
representerer et minimumsnivå og skal ligge til grunn for alt arbeid med IKT i
Helse Nord. (2021)
75. Delta i prosjektet for innføring av og ta i bruk system for, medikamentell
kreftbehandling i Helse Nord. Det forutsettes at helseforetakene etablerer egne
lokale mottaksprosjekt. (2021)
76. Allokere nødvendige ressurser til deltagelse og gjennomføring av prosjektene tofaktor autentisering og automatisert tilgangsstyring. Arbeidet i felles
kundeprosjekt ledes av Helse Nord RHF. Ressursbehov konkretiseres gjennom
prosjektets styringsgruppe. (2021)
77. Benytte statens standardavtaler (SSA) for dokumentasjon av IKT-leveranser i
foretaksgruppen. (2021)
Krav til sykehusforetakene og HN IKT:
78. Øke bruken av digital kommunikasjon med allmennleger, avtalespesialister,
pasienter og pårørende og ta i bruk andre ferdigutviklede tjenester på
helsenorge.no. Innføringen gjennomføres i Helse Nords prosjekt Digitale
Innbyggertjenester. (2019)
Foretaksspesifikke krav:
Helse Nord IKT
79. Levere IKT-tjenester i tråd med virkemidler som besluttes av Helse Nord RHF,
eksempelvis regionale systemvalg/systemløsninger,
arkitekturbeslutninger/føringer, føringer for infrastruktur, regionalt
styringssystem for informasjonssikkerhet. (2021)
80. Planlegge nødvendige tiltak for å ta bruk modernisert folkeregister innen
31.12.2021. (2019)
81. Helse Nord IKT har et særlig ansvar å orientere Helse Nord RHF om de tilfeller
det iverksettes tiltak eller prosjekter som bryter med regionens vedtatte
strategier og planer innen IKT-området. (2017)

Personvern og informasjonssikkerhet

Krav til alle:
82. Verifisere at leverandører som innehar rollen databehandlere oppfyller de krav i
lover og forskrifter som er tillagt databehandlerrollen og at nødvendige krav er
nedfelt i leveranseavtaler. (2012)

Bygg og kapasitet
Krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH, og HSYK):
83. Ha avtaler for arealdeling av universitetsarealer. (2018)
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84. Informere berørte kommuner og fylkeskommuner om alle planlagte salg av
eiendom, uavhengig av vurdering i forhold til samhandlingstiltak, på et så tidlig
tidspunkt som mulig. (2011)
85. Begrense betaling for parkering til å dekke kostnadene ved parkeringstilbudet og
at de rutiner man har for parkering skal begrense risikoen for gebyr. Alle nye
parkeringssystemer skal bygge på prinsippet om etterskuddsbetaling. (2011)
Foretaksspesifikke krav:
Universitetssykehuset Nord-Norge:
86. Engasjere ekstern revisor til å gjennomgå kontrollrutiner knyttet til Nye Narvik
sykehus i tråd med brev av 10.7.18. (2019)
Finnmarkssykehuset
87. Engasjere ekstern revisor til å gjennomgå kontrollrutiner knyttet til Nye
Hammerfest sykehus i tråd med brev av 10.7.18. (2020)
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