
 

Møtedato: 1. februar 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Siv Cathrine Høymork m. fl.  Bodø, 20.1.2017 
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Innledning/bakgrunn 
Oppdragsdokumentet (OD) for 2017 er Helse Nord RHFs prioriteringer av nasjonale 
krav fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og fra Helse Nord RHFs styre.    
 
Oppdragsdokument 2017 fra HOD ble overlevert Helse Nord RHF formelt i 
foretaksmøte 10. januar 2017. I tillegg ble det gitt andre føringer og krav i samme 
foretaksmøtet som ble overlevert gjennom protokollen fra dette møtet. 
 
Styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024 
(styremøte 15. juni 2016) redegjør for Helse Nords strategi og tiltak for å nå Helse 
Nords overordnede mål i perioden. Oppdragsdokumentet skal bidra til at målene i 
planperioden nås.    

 
Fokusområder fra Helse- og omsorgsdepartementet 
Helse Nord RHF har ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til 
spesialisthelsetjenester fastsatt i lover og forskrifter. HOD ber Helse Nord RHF om å 
innrette sin virksomhet i tråd med følgende overordnede styringsmål i 2017:  
1. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
2. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 
HOD viderefører visjonen om pasientens helsetjeneste. Det betyr at pasientene i Helse 
Nord skal oppleve kvalitet, trygghet og respekt i møtet med helsetjenesten og delta i 
beslutninger som omhandler egen behandling. Tjenestene som leveres skal være 
helhetlige og sammenhengende - også mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. 
 
I det følgende presenteres de viktigste føringene innenfor styringsmålene for 2017. 
 
1. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Pasientene skal oppleve et psykisk helsevern med vekt på frivillighet og mindre bruk av 
tvang.  
 
Tilgjengeligheten til tjenestene innen psykisk helsevern for barn og unge, voksne og 
innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) skal bedres, og tjenestene skal i størst 
mulig grad tilbys lokalt. På denne måten vil pasientene oppnå mest mulig mestring av 
eget liv.  
 
Der det er nødvendig, skal spesialisthelsetjenesten samarbeide med kommunene for at 
pasientene skal få tilrettelagt helhetlige og sammenhengende tjenester. 

 
 



2. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
Unødvendig variasjon skal reduseres, og pasientforløpene skal være gode og effektive. 
 
Oppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene, men bedre 
samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og private skal sørge for bedre utnyttelse av 
ledig kapasitet, økt valgfrihet og reduserte ventetider.  
 
Kunnskap om variasjon i kapasitetsutnyttelsen skal brukes aktivt som grunnlag for å 
øke kapasiteten og gi mer likeverdig tilgang til helsetjenestene.  
 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
Helsetjenesten videreutvikles slik at pasienter og brukere i større grad opplever å få 
trygg og god helsehjelp. 
 
Kvalitetsmålinger, pasientsikkerhetsmålinger og pasienterfaringer må brukes aktivt 
som viktige redskap for utforming av god praksis og i systematisk forbedringsarbeid.  
Helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) skal være en integrert del av kvalitets- og 
pasientsikkerhetsarbeidet. 
 
Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning og innovasjon, samt opplæring 
av pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling.  
 
Helse Nord RHF har et ansvar for å følge med på Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer 
og ved behov sette i gang tiltak for å bedre måloppnåelsen på kvalitetsindikatorer. 
 
Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient, og 
dette innebærer bruk av tolketjenester, når det er behov for det. Samiske pasienters rett 
til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra 
planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen og når beslutninger tas. 
 
Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene, skal synkroniseres slik 
at de ikke gjennomføres, før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene.  
Omstillingene skal gi brukerne et kontinuerlig og like godt tilbud som tidligere. 
 
Oppfylle styringsmålene 
For at Helse Nord RHF skal kunne innfri styringsmålene fra HOD innrettes 
oppdragsdokumentet i samsvar med de fire viktigste målene for Helse Nord med 
følgende hovedoverskrifter for kapittel 3-6 i dokumentet: 
1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen.  
2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning.  
3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.  
4. Innfri de økonomiske mål i perioden.  
 
Disse er beskrevet i dokumentet med krav som helseforetakene skal oppfylle i 2017. 
 
  

 



Andre opplysninger 
Tilleggslisten til oppdragsdokument er en oversikt over krav fra tidligere år som 
fortsatt er aktuelle. Denne listen er vedlegg 2 i oppdragsdokumentet.  
 
Sammenlignet med oppdragsdokument 2016 er vedlegget med krav til hva som skal 
styrebehandles i helseforetakene tatt ut. Det forventes at helseforetakene selv 
gjennomgår hvilke deler av oppdragsdokumentet som skal behandles som egne 
styresaker.  
 
Oppdragsdokument 2017 har, i tillegg til dialog- og drøftingsmøte med 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud, blitt behandlet i Helse Nord RHFs 
ledermøter, i direktørmøte, fagsjefmøte og i Regionalt brukerutvalg. Det har også vært 
gjennomført dialogmøter med Sametinget og HOD for å ivareta tilbudet til samiske 
pasienter.  
 
Et utvalg av de nasjonale kvalitetsindikatorene er valgt som styringsparametere for 
Helse- og omsorgsdepartementets oppfølging av RHF-ene. Styringsparametere skal gi et 
best mulig bilde av kvalitet, pasientsikkerhet og brukerorientering i tjenesten.  
 
Vedlagte utkast til oppdragsdokument 2017 til helseforetakene inneholder premissene 
fra HODs oppdragsdokument 2017, styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av 
investeringsplanen 2017-2024 (styremøte 15. juni 2016) og andre aktuelle styresaker. 
Det er også lagt vekt på innspill framkommet gjennom den løpende kontakten med 
helseforetakene høsten 2016.   
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF (KTV/KVO) ble orientert 
om arbeidet med oppdragsdokument 2017 i samarbeidsmøtet 13. desember 2016 (jf. 
sak 137-2016), og det ble avholdt dialogmøte med KTV/KVO 4. januar 2017 for en 
gjennomgang av utkast til OD 2017, mulighet for innspill m. m. 
 
Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene vil bli drøftet med KTV/KVO, den 30. januar 
2017. Protokoll fra drøftingsmøtet legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF (RBU) har behandlet følgende RBU-saker i 
tilknytning til Oppdragsdokument 2017: 
• RBU-sak 44-2016 Plan 2017-2020 – inkl. planpremisser, rullering av 

investeringsplanen og midlertidig oppdragsdokument 2017 (RBU-møte 8. juni 2016) 
• RBU-sak 75-2016 Oppdragsdokument 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet - 

innspill fra Regionalt brukerutvalg (RBU-møte 19. oktober 2016) 
• RBU-sak 91-2016 Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene – involvering av 

Regionalt brukerutvalg (RBU-møte 9. november 2016) 
 
Videre er det avholdt dialogmøter med RBU 6. desember 2016, 5. og 18. januar 2017 for 
en gjennomgang av utkast til OD 2017, mulighet for innspill m. m.  
 

 



Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene vil bli behandlet av RBU, den 25. januar 
2017. Protokoll fra RBU-møtet legges frem ved møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør vurderer oppdragsdokument 2017 til å ivareta Helse Nord RHFs viktigste 
prioriteringer og krav til aktivitet overfor helseforetakene. Helse Nord RHFs strategiske 
planer og styrets vedtak er innarbeidet.  
 
Helseforetak, Regionalt brukerutvalg og konserntillitsvalgte/konsernverneombud har 
bidratt til at dokumentet har fått en form og innhold som gir et godt styringsgrunnlag 
for 2017.  
 
 
UStyret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2017 til helseforetakene (ev. 

med de endringer som kommer frem under behandling av saken).  
 
2. Oppdragsdokument 2017 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte 

helseforetak.  
 
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp 

helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2017.  
 

 
Bodø, den 20. januar 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør  
 
 
 
Vedlegg: Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene, utkast pr. 20. januar 2017 
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