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Innledning 

  

Figur 1 Helse Nord planlegger og styrer helhetlig og forutsigbart. Sammenhengende virksomhetsstyring 
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Mål og føringer 
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Helse Nord RHF legger til grunn at håndteringen av covid-19 utbruddet vil påvirke 
helseforetakene sin evne til å nå mål og gjennomføre oppdrag for 2020. Helse Nord RHF 
endrer derfor enkelte av kravene i oppdragsdokumentet for 2020 og utsetter fristen for enkelte 
av oppdragene. Disse endringene framkommer i dette dokumentet.2 Det gis også enkelte nye 
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oppdrag for 2020. Øvrige oppdrag og mål i oppdragsdokumentet 2020 videreføres. Helse 
Nord RHF anerkjenner samtidig at håndteringen av covid-19 utbruddet vil kunne påvirke 
måloppnåelse og gjennomføring også for disse kravene og oppdragene.  
 
Helse Nord RHF understreker at de overordnede målene for spesialisthelsetjenesten gjelder, 
selv om enkelte konkrete krav for 2020 utgår. Målet om å redusere unødvendig venting og 
variasjon i kapasitetsutnyttelsen er særlig viktig i en situasjon der aktiviteten har gått ned 
grunnet covid-19 utbruddet.  

Sykehusene bør fortsette å forberede seg på at det kan komme en større bølge med covid-19 
pasienter. Samtidig bør det sikres gode helsetjenester til befolkningen, og at 
behandlingskapasitet ikke blir stående ubrukt i påvente av en ny bølge. Forberedelse til en ny 
bølge bør inkludere tilgang til smittevernutstyr, legemidler og testutstyr.  
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3.0 Pasientens helsetjeneste – felles for alle 
tjenesteområder 
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Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN):
 

 

3.1 Sikre god pasient- og brukermedvirkning 

 

3.2 Somatikk 
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3.3 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Samhandling med leverandører av private helsetjenester 
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4.0 Kvalitet i pasientbehandlingen 
 

 

 

 

 

 
 

 

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN): 
 

4.1 Kvalitetsutvikling 
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 QI Nord - Forbedringsutdanning

Nordlandssykehuset: 
 QI Nord - Forbedringsutdanning

Universitetssykehuset Nord- Norge: 
 QI Nord - Forbedringsutdanning

Sykehusapotek Nord: 
 

4.3 Pasientsikkerhet 

 

 

4.4 Smittevern 

 

 



Oppdragsdokument 2020 

4.5 Personvern og informasjonssikkerhet 

 

 

 

 

Helse Nord IKT: 
 

4.8 Beredskap 

 

Universitetssykehuset Nord-Norge: 
 

5.0 Samhandling med primærhelsetjenesten 
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Finnmarkssykehuset HF: 
 

7.0 Bemanning og kompetanse 

7.1 Sikre gode arbeidsforhold 

Universitetssykehuset Nord-Norge: 
 

7.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell 

 

2. 
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Universitetssykehuset Nord-Norge: 
 

 
7.4 Helse- miljø og sikkerhet 

 

 

Helgelandssykehuset: 
 

8.0 Forskning og innovasjon 
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Universitetssykehuset Nord-Norge: 
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9.0 Økonomi - behov for kontinuerlig forbedring og     
omstilling 

9.1 Resultatkrav 

9.2 Anskaffelsesområdet 

 

 

 

 

 

 

Nordlandssykehuset: 
 

10.0 Teknologi 
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11.0 Bygg og kapasitet 
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12 Styringsparametere 2020 

Tabell 1 Mål 2020. Datakilder og publiseringsfrekvens. 

Mål 2020 Mål Datakilde Publiserings
frekvens 

 
1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
Gjennomsnittlig ventetid. Redusert i regionen 

sammenliknet med 2019. 
Skal være under 50 dager i 
regionen innen utgangen 
av 2021. Måles som årlig 
gjennomsnitt. 

Helsedirektoratet Månedlig 

Andel pasientkontakter som har passert planlagt tid av 
totalt antall planlagte pasientkontakter. Må måles med 
samme uttrekksdato som året før.  

Redusert i regionen 
sammenliknet med 2019. 
Skal overholde minst 95 % 
av avtalene innen utgangen 
av 2021. 

Helsedirektoratet Tertialvis 

Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft 
(samlet for 26 krefttyper) innen maksimal anbefalt 
forløpstid4. 

Minst 70 %. 
Variasjonen i 
måloppnåelse på 
helseforetaksnivå skal 
reduseres. 

Helsedirektoratet Tertialvis 

e andelen planlagte episoder med tildelt time de neste 6 
måneder målt ved indikatoren planleggingshorisont.  

Økt i regionen 
sammenliknet med 2019. 

Under utvikling 
og publisering 

Under 
utvikling og 
publisering 

 
2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. Distriktspsykiatriske sentre og 
psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen 
psykisk helsevern. Veksten måles i gjennomsnittlig 
ventetid for avviklede, kostnader (kostnader til 
avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men 
holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske opphold).  
 
 

Innen 2021 skal 
gjennomsnittlig ventetid 
være lavere enn 40 dager 
for psykisk helsevern 
voksne, lavere enn 35 
dager for psykisk 
helsevern barn og unge og 
lavere enn 30 dager for 
TSB. Gjennomsnittlig 
ventetid måles som årlig 
gjennomsnitt. 

Gjennomsnittlig 
ventetid: 
Helsedirektoratet 
Kostnader: de 
regionale 
helseforetakenes 
regnskap  
Polikliniske 
opphold: 
Helsedirektoratet 
(ISF) 

 

4 Andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell- eller 
strålebehandling, som er innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft, 
kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft, 
nevroendokrine svulster, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkraft, myelomatose, akutt leukemi, kronisk 
lymfatisk leukemi, galleveiskreft, primær leverkreft, hode- halskreft, lymfom, nyrekreft, livmorkreft, 
eggstokkreft, livmorhalskreft og sarkom.  
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Mål 2020 Mål Datakilde Publiserings
frekvens 

 
Prosentvis større økning i 
kostnader og aktivitet.  

Forløpstid for utredning i psykisk helsevern barn og unge 
og psykisk helsevern voksne 

Minst 80 % Helsedirektoratet Tertialvis 

Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, 
psykisk helsevern barn og unge, psykisk helsevern voksne 
og TSB 

Minst 80 % Helsedirektoratet Tertialvis 

Forløpstid fra avsluttet avrusning til påbegynt TSB i 
døgnenhet 

Minst 60 % Helsedirektoratet Tertialvis 

Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra 
psykisk helsevern for voksne. Andel epikriser sendt innen 
1 dag etter utskrivning fra tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. 

Minst 50 % Helsedirektoratet Tertialvis 

Antall pasienter i døgnbehandling i psykisk helsevern med 
minst ett tvangsmiddelvedtak 

Redusert sammenliknet 
med 2019. 

Helsedirektoratet Årlig 

 
3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
Andel somatiske pasientopphold med pasientskade, målt 
med metoden GTT, skal reduseres på regionalt nivå 
sammenliknet med året før.  

 

Redusert sammenliknet 
med året før. 

GTT-
undersøkelsene 
Helsedirektoratet 

Årlig 

Andel enheter med godt sikkerhetsklima i et helseforetak 
skal være minst 75 pst. innen utgangen av 2023.  
 

"Godt" sikkerhetsklima 
innebærer at minst 60 % 
av medarbeiderne i 
enheten skårer 75 eller 
høyere på faktoren for 
sikkerhetsklima.  

Målt gjennom 
undersøkelsen 
Forbedring og 
beregnet med 
Helsedirektoratets 
definisjon på 
indikatoren  

Årlig 

Forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i 
2020 sammenliknet med 2012.  
(Målt som disse fem bredspektrede midlene: 
Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, 
penicillin med enzymhemmer og kinoloner). 

30 % reduksjon i samlet 
bruk i 2020 sammenliknet 
med 2012. 

Sykehusenes 
legemiddelstatisti
kk 

Tertialvis 

Andel korridorpasienter på sykehus. 0 % Helsedirektoratet  Tertialvis  
Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra 
somatisk helsetjeneste. 

Minst 70 % Helsedirektoratet Tertialvis 

Antall nye kliniske behandlingsstudier er økt. Økt med 5 % i 2020 
sammenliknet med 2018. 

CRIStin Årlig 
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13 Oppfølging og rapportering 

Tabell 2 Oversikt over rapporteringsrutiner og frister: 

Administrativt

 
Styrebehandlet

14 Utdanning av helsepersonell – dimensjonering 
Kunnskapsdepartementets kandidatmål for praksisplasser finnes på 
www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kd/Tildelingsbrev/id753324/.


