
 

 
 

Møtedato: 29. april 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Ingvild Fjellberg, 75 51 29 00  Bodø, 11.4.2014 
 

Styresak 54-2014/3 Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene, 

tilleggsliste med tidligere krav 
 
 

Bakgrunn 
Vi viser til styremøte i Helse Nord RHF, den 5. februar 2014 og behandling av styresak 5-
2014 Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene. Styret fattet følgende vedtak i punkt 1: 
Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2014 og tilleggslisten med tidligere krav 
til helseforetakene med de endringer som kom frem under behandling av saken. 
 
Styret ba om å få lagt frem denne tilleggslisten til orientering i et senere styremøte. 
 
I styresak 5-2014 Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene fremgår det følgende: 
 
Årets oppdragsdokument er vesentlig kortere enn tidligere dokumenter. Dette er i tråd med 
årets oppdragsdokument fra HOD.   
 
Krav som er stilt i tidligere oppdragsdokumenter er som hovedregel ikke gjentatt. Disse 
kravene er samlet i et eget dokument, og i år er denne tilleggslisten ikke inkludert i 
oppdragsdokumentet. Tilleggslisten vil bli sendt helseforetakene på et senere tidspunkt.  
 
Tilleggslisten til oppdragsdokumentet har to formål: 
• å forenkle oversikten for helseforetakene over krav som er stilt i tidligere 

oppdragsdokument, og som fortsatt gjelder.  
• å redusere omfanget av årets oppdragsdokument gjennom at tidligere krav ikke 

gjentas. 
 
Tilleggslisten til oppdragsdokumentet inneholder ingen nye krav. Den skal følges opp av 
helseforetakene på lik linje med kravene i årets oppdragsdokument.  
 
Grunnlag for utarbeidelsen av tilleggslisten for 2014 
Administrasjonen i RHF har gått gjennom sine områder og sett på hvilke krav som 
fortsatt er gjeldende. Kriteriene for at krav ikke er videreført, har vært:  
- at kravet er erstattet av nye krav 
- at kravet er blitt gjennomført av helseforetakene 
- at kravet ikke lenger er gjeldende 
 
Etter gjennomgang av tilleggslisten er noen krav fra tidligere år blitt satt inn i 
rapporteringsmalen for tertialrapport 2014 for videre oppfølging. 
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Vedlegg: Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene, tilleggsliste med tidligere 
krav som fortsatt er gjeldende. 

 
Utrykt vedlegg: Oversikt over krav i oppdragsdokument og tilleggsliste 2013 som ikke 

er videreført.  
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Vedlegg til Oppdragsdokumentet 2014 -  Tilleggsliste  
 
HOD forutsetter at relevante mål gitt i tidligere oppdragsdokumenter fortsatt er 
gjeldende. Denne listen består av krav fra tidligere års oppdragsdokumenter fra Helse 
Nord RHF til helseforetakene (2004-2013).  Årstallet i parentes angir året oppdraget ble 
gitt. Krav fra tidligere år er ikke tatt med dersom de omfattes av nye krav i OD for 2014.   
  
 

1. Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet  
 

 
Bidra med nødvendig kompetanse og metodestøtte for å utføre mini-metodevurderinger 
(mini-HTA) (2013) 
 
Delta i arbeid med regionalt kvalitetsnettverk, jf. Helse Nords kvalitetsstrategi (2013) 
 
Iverksette tiltak for å følge opp tilsynsrapporter.  (2013) 
 
Legge ut informasjon om meldte § 3-3 meldinger på egnet måte. (2013) 
 
Offentliggjøre resultater fra journalundersøkelser (GTT)   (2013) 
 
Delta på alle innsatsområder i pasientsikkerhetskampanjen, implementere alle 
tiltakspakkene og rapportere egne resultater (2013) 
 
Gjennomgå egen praksis og opplæringsbehov på prioriteringsveilederne, veileder for 
registrering av aktivitet og Forskrift for ventetidsregistrering, samt opplæring i nye 
versjoner av kliniske pasientsystemer. (2013) 
 
Implementere oppdaterte nasjonale kliniske retningslinjer, legge disse i Docmap og 
sørge for at disse legges til grunn for medisinsk praksis.(2013) 
 
Delta i regionalt arbeid for å gjøre faglige retningslinjer mv. i Docmap1

 

 tilgjengelig for 
kommunene. (2013) 

Ta i bruk felles e-læringsplattform.(2013) 
 
UNN HF  
 Drive nasjonale medisinske kvalitetsregistre, der UNN HF har databehandlingsansvar, i 
henhold til konsesjon.(2013) 
 
 Sikre at nasjonale medisinske kvalitetsregistre med databehandlingsansvar i UNN HF 
oppnår akseptable nasjonale dekningsgrader hva gjelder både innregistrerende enheter og 
registrerte enkeltpasienter.(2013) 
 

                                                        
1 Docmap er foretaksgruppens elektroniske kvalitetssystem. 
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Formidle relevante resultater og kvalitetsindikatorer fra nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre med databehandlingsansvar i UNN HF til både allmennhet og til 
innregistrerende enheter.(2013) 
 
Rapportere på internkontroll, informasjonssikkerhet og risikostyring med hensyn til 
måloppnåelse for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. (2013) 
 
Sykehusapotek Nord HF: Bidra til økt pasientsikkerhet på legemiddelområdet gjennom 
innføring av enhetlige systemer for forskrivning, spesielt med fokus på kjemoterapi. (2012) 
 
Sykehusapotek Nord HF: Gjennom samhandling med de andre helseforetakene utvikle 
retningslinjer for legemiddelhåndtering i sykehus. (2012) 
 
Delta i etablering av kvalitetsregister for pasienter som benytter kostnadskrevende 
Biologiske legemidler for behandling av autoimmune lidelser og følge nasjonale faglig 

retningslinjer for å oppnå likeverdig praksis. (2010) 
 
 
2. Prioritering, tilgjengelighet og brukermedvirkning 
 
Sørge for at det arbeides målrettet, med utgangspunkt i rapporter fra SKDE og nasjonale 
behandlingsveiledere, for å sikre en mest mulig enhetlig behandlingspraksis i regionen 
(2013) 
 
Sørge for at alle som behandler henvisninger sikres tilstrekkelig opplæring2

 
 (2013) 

Sørge for at pasientene får direkte innkalling til time for undersøkelse/behandling i 
første svar på henvisningen. (2013) 
 
Sørge for at pasienter som skal gjennomgå omfattende utredning og behandling får 
utarbeidet en behandlingsplan som dokumenteres i journal. Planen skal beskrive 
planlagt pasientforløp med tentative tidspunkter for de ulike delene av forløpet. Planen 
skal være et arbeidsdokument for pasient og behandler som revideres ved behov. 
(2013) 
 
I samarbeid med SANKS3

 

 inngå forpliktende samarbeid om kompetanseutvikling knyttet 
til samisk språk og kultur i pasientbehandling (2013) 

Øke bruken av teleradiologi (2013) 
  
Sikre at ikke personer under 18 år brukes som tolk i spesialisthelsetjenesten, uavhengig 
av foreldres eller andre slektningers diagnose4

 

. Barn under 18 år kan kun unntaksvis 
brukes som tolk ved akutte situasjoner hvor det er fare for liv og helse. (2013)    

                                                        
2 jf Helsedirektoratets kurs for de som prioriterer og registrerer i spesialisthelsetjenesten, 
http://prioriteringer.helsedirektoratet.no  
3 Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern 
4 Det vises til føringer vedr. barn som tolk i Meld. St. 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk.  
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Legge til rette for at ventetider for poliklinisk virksomhet innen radiologi kan 
rapporteres til NPR fra 2013. (2012) 
 
Sørge for at berørte interessenter på vegne av brukere, medarbeidere og befolkningen 
involveres i forkant av utvikling av tjenestetilbud, omstilling og endring som får 
betydning for hvor de ulike tjenestene ytes. (2012) 
 
Gjennomføre og følge opp regionale prosedyrer for barn som pårørende5

 
. (2012) 

Sykehusapotek Nord HF: Innføre og følge opp ventetidsregistrering for 
reseptekspedering.(2012) 
 
Sykehusapotek Nord HF: Rapportere månedlige nøkkeltall for ventetid i avdelingene i Bodø 
og Tromsø.(2012) 
 
Helse Finnmark HF og UNN HF: Sikre døgnkontinuerlig tolketjeneste for å ivareta 
nødmeldetjeneste for den samiske befolkning. (2012) 
 
 
3. Helhetlige pasientforløp og samhandling 
 
Prioritere faglig utviklingsarbeid i henhold til inngåtte avtaler med kommunene, 
herunder etablere øyeblikkelig hjelp-tjenester, kompetanseoppbygging og pasientforløp. 
(2013) 
 
I samarbeid med kommunene og brukerne videreføre arbeidet med å utvikle 
standardiserte pasientforløp for de store pasientgruppene. Dette skal inkludere 
pasienter med kroniske sykdommer. Nettverkssamarbeidet mellom helseforetakene og 
mellom helseforetakene og kommunene skal styrkes. (2013) 
 
Gi økt fokus til personer med sammensatte og/eller kroniske lidelser. Kunnskapen om 
”The Chronic Care Model”6

 

 skal styrkes, og prinsippene i denne modellen skal legges til 
grunn for behandlingen.  (2013) 

Bidra til kompetanseutveksling og kompetanseoppbygging i en forsterket 
kommunehelse- og omsorgstjeneste, spesielt innen geriatri, nevrologi, 
habilitering/rehabilitering, psykisk helse og rusmiddelavhengighet.  (2013) 
 
Følge opp de forpliktelser som følger av samarbeidsavtalene, herunder dokumentasjon 
av og aktiv håndtering av avvik. (2013) 
 
Sikre at ordningen med betaling for utskrivningsklare pasienter ikke endrer 
vurderingen av når en pasient er utskrivningsklar. (2013) 
 

                                                        
5 Brev fra Helse Nord RHF til HF-ene om regionale retningslinjer for barn som pårørende vil bli oversendt 
helseforetakene, jf. tidligere høringsprosess       
6 The Chronic Care Model - innebærer vektlegging av helhetlige pasientforløp der pasienten medvirker 
(shared decision making) både i valg og gjennomføring av behandling 
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Drive systematisk opplæring av personell som er nødvendig for å gjennomføre 
samhandlingsreformen. Et grunnlag for dette er kartlegging av behov og anbefalte tiltak 
i sluttrapport januar/februar 2013 fra prosjektet Kompetansebehov etter 
samhandlingsreformen7

 
. (2013) 

Videreføre arbeidet med å desentralisere kontroller. (2013) 
 
Følge opp samhandlingstiltak i Helse Nords vedtatte handlingsplan for pasient- og 
pårørendeopplæring.8

 
 (2013) 

Foreslå for samarbeidsorganene mellom kommunene og helseforetakene at tillitsvalgte 
inviteres til å delta, jf felleserklæring mellom KS, Spekter og 
arbeidstakerorganisasjonene.  (2013) 
 
 
UNN HF: 
• Sørge for at Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) bistår 

helseforetakene i implementering og bruk av telemedisinske løsninger i 
gjennomføringen av samhandlingsreformen. (2013) 

 
Følge opp sin del av ansvaret for å implementere elektronisk meldingstjeneste i pleie- og 
omsorgstjenesten i kommunene (prosjekt FUNNKe). (2012) 
 
Sørge for at dokumentasjon på ernæringsstatus foreligger og følger pasienten ved 
overflytting mellom behandlingsenheter eller mellom tjenestenivåer.(2012) 
 
Sørge for at pasienter som henvises med mistanke om kreft får utnevnt egen 
kontaktperson som skal bidra til at pasienten får nødvendig informasjon om 
behandlingsplan, rettigheter og ventetider. (2012) 
 
 
4. Pasientbehandling    
 
Ikke ha vakante legestillinger av økonomiske årsaker innen spesialitetene fysikalsk- og 
rehabiliteringsmedisin, geriatri, revmatologi, TSB, psykiatri,- og barne- og 
ungdomspsykiatri. (2011) 
 
4.1. Psykisk helsevern 
 
Etablere akuttberedskap på døgnbasis ved DPS.  (2013) 
 
Alle DPS skal ha ambulante funksjoner der leger og psykologer deltar. Løsningen i 
”DeVaVi9

 
” bør blant annet vurderes (2013) 

Redusere andel tvangsbehandlingstiltak med 5 %.10

                                                        
7 Rapport utarbeidet av Margrete Gaski, forventes ferdig januar/februar 2013   

 (2013) 

8 ”Status og utviklingsmuligheter for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord”, vedtatt i Helse Nord RHFs 
styre 27.9.12 
9 Prosjekt gjennomført i UNN ved DPSer som har utviklet modeller for ambulante tjenester  
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Utarbeide og iverksette felles prosedyrer for prioriteringspraksis som sikrer likeverdige 
tjenester innen barne- og ungdomspsykiatriske tilbud.  (2013) 
 
Planlegge og iverksette tiltak for å forebygge selvmord i psykiatrisk sengepost innen 
psykisk helse for voksne. (2013) 
  
Følge opp prosessen med funksjons- og arbeidsdeling mellom sykehus og DPS.11

 

  
Tertialvis rapportering på status.  (2013) 

Sikre at det er tilstrekkelig kompetanse i og gode rutiner på å ivareta barn som kan ha 
vært utsatt for seksuelle overgrep og annen mishandling  (2013) 
 
UNN HF:  
Styrke arbeidet med å rekruttere leger til voksenpsykiaterutdanningen. (2013) 
 
Helse Finnmark skal:  
Styrke arbeidet med å rekruttere leger til voksenpsykiaterutdanningen. (2013) 
 
Sørge for at SANKS bedrer egen kompetanse i sørsamisk språk og kultur. (2013) 
 
Kartlegge selvmordsrisiko i henhold til nasjonale retningslinjer innen psykisk helsevern 
for barn og unge. Ha strukturerte utredning og behandling av depresjoner, samt etablere 
rutiner for samhandling med kommunene. (2012)  
 
Iverksette tiltak i Helse Nords regionale tiltaksplan for redusert og riktig bruk av tvang. 
Helseforetakene skal utarbeide lokale planer for voksne, barn og unge innen 01.06. 
2012.(2012) 
 
Opprette rusteam ved samtlige DPS, og styrke kompetansen innen rusbehandling.  
Rusbehandling skal integreres i psykisk helsevern.  (2011) 
 
4.2. Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelavhengige  
 
Etablere lavterskel-LAR for den mest hjelpetrengende gruppen opiatavhengige med 
sammensatte sykdommer, i samarbeid med kommunene (2013) 
 
Gjennomføre brukerundersøkelser innen TSB etter mal fra Kunnskapssenteret, og følge 
opp resultatene. (2013) 
 
Styrke kunnskapen om forebygging av rusmiddelskader hos barn. (2013) 
 
Etablere systemer ved somatiske avdelinger for å fange opp pasienter med 
underliggende rusproblemer og eventuelt viderehenvise disse til tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling.  (2013) 
  
    
                                                                                                                                                                             
10 5 % reduksjon av antall tvangsbehandlingstiltak, ikke prosentandel   
11 Jf. krav i OD 2012, med bakgrunn i tilrådninger fra Nasjonal strategigruppe 2 
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Øke oppmerksomheten på og kompetanse i behandling av pasienter med skader og 
avhengighet av anabole androgene steroider. (2012) 
 
Bidra til at innsatte ved rusmestringsenhetene blir vurdert med hensyn til rett til 
nødvendig helsehjelp (2011) 
 
4.3. Somatisk virksomhet og tilbud til pasienter med kroniske og langvarige 
sykdommer  
 
Kreftbehandling: 
I samarbeid med øvrige helseforetak utvikle og ta i bruk standardiserte  pasientforløp 
for de viktigste kreftformer. (2013) 
 
UNN HF 
I samarbeid med Nordlandssykehuset HF bygge opp robuste fagmiljøer med økt kapasitet 
for rekonstruksjon av bryst etter brystkreft. (2013) 
 
NSLH skal:  
I samarbeid med UNN HF bygge opp robuste fagmiljøer med økt kapasitet for 
rekonstruksjon av bryst etter brystkreft .(2013) 
 
Helgelandssykehuset HF :  
I samarbeid med UNN og NLSH sikre et godt tilbud til kreftpasienter (2013) 
 
Helse Finnmark HF skal:  
I samarbeid med UNN sikre et godt tilbud til kreftpasienter (2013) 
 
Behandling av hjerneslag 
Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag skal følges opp.  
Informasjonstiltak til befolkningen har stor betydning for å sikre at pasienter kommer 
raskt til sykehus, og må prioriteres. (2013) 
 
Svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg 
 
Hvert tertial gi en oppdatert status for situasjonen på fødeinstitusjonene vedrørende 
implementering av kvalitetskrav, herunder en kort oversikt over særskilte utfordringer 
samt planlagte/gjennomførte tiltak. Rapporteringsskjema som er benyttet i 
handlingsplanen skal brukes. (2013) 
 
I påvente av utviklet løsning iverksette tiltak for å begrense risikoen ved bruk av to 
journalsystemer for fødende (Partus og DIPS). (2013) 
 
Inngå dialog med kommunene med mål om å få på plass organisering av kommunale 
fødestuer i tråd med krav i veileder. (2013) 
  
Levere data til regionalt perinatalregister12

 
. (2013) 

                                                        
12 Registeret er lokalisert til Helse Nord RHF  
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Traumebehandling/karkirurgi  
 
Tilrettelegge og følge opp traumesystemet, inkl. levere data til regionalt traumeregister 
fra 1.1.2013 og implementere destinasjons- og kommunikasjonsprotokoller. (2013) 
 
Levere data til kvalitetsregister for hjerte/kar (2013) 
 
UNN HF  
Øke eget tilbud for pasienter med behov for ablasjonsbehandling av atrieflimmer og i 
samarbeid med øvrige helseforetak sørge for at landsdelens pasienter gis et likeverdig 
tilbud på dette området, om nødvendig ved kjøp av tjenester utenfor Helse Nord. (2013) 
 
NSLH skal:  
Bygge opp kapasitet innen karkirurgi og intervensjonsradiologi. (2013) 
 
Oppfølging av regionale handlingsplaner innen kronikeromsorg m.v.    
 
Helse Finnmark HF  
Utrede hvordan foretaket kan ta et større ansvar for pasienter med nyresykdommer 
(2013) 
 
Habilitering og rehabilitering  
 
Gi behandlingstilbud til pasienter med alvorlig kjeveleddsdysfunksjon som er vurdert og 
utredet ved det tverrfaglige tilbudet etablert i Helse Bergen HF. (2013) 
 
Iverksette funksjonsfordeling i ortopedi i henhold til Helse Nord RHFs styresak 
135/2011 om elektiv ortopedi. (2012) 
 
UNN HF: Implementere robotkirurgi og sikre kompetanse knyttet til denne type 
behandling (bekkenkirurgi) og forberede deling av kompetanse med NLSH. (2012) 
 
Iverksette nivådeling jf. Handlingsplan for intensivmedisin og regionale retningslinjer 
fra fagråd i intensivmedisin. (2011) 
 
Gjennomføre revidert funksjonsdeling innen kreftkirurgi. (2011) 
 
Iverksette tiltak for å øke tilgjengelige organer og samarbeide med nasjonal koordinator 
for organdonasjon. (2010) 
 
UNN HF: etablere regionalt tverrfaglig kompetansemiljø innen astma- og 
allergisykdommer. (2011) 
 
 
 
4.4. Andre områder 
 
4.4.2. Smittevern og beredskap 
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Styrke tiltaksarbeidet for å redusere sykehusinfeksjoner og sette mål for reduksjon av 
infeksjoner, jf. mål i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen (2013) 
  
Sikre nødvendig kompetanse i sterilsentralene, jf. regional smittevernplan.13

 
 (2013) 

Følge opp krav og anbefalinger i Regional plan for smittevern og 
tuberkulosekontrollprogrammet (2012) 
 
Samarbeide med nødsentralene i Sverige og Finland om kommunikasjonsrutiner, jf. 
inngått avtale i 2011 om ø-hjelpsamarbeid over landegrensene. (2012) 
 
 
4.4.3. Prehospitale tjenester 
Oppfylle mål om at 100 % andel av fast ansatt ambulansepersonell skal ha formell 
kompetanse som ambulansearbeider innen 01. 01.12. (2011) 
 
Sikre nødvendig språk- og kulturkompetanse i AMK-sentralene. (2011) 
 
4.4.4. Barents helsesamarbeid/nordområdesatsingen 
 
Delta i helsesamarbeidet i Barentsregionen. (2013) 
 
Tilrettelegge for og delta i samarbeidsprosjekter i Barentsregionen og bidra til 
velfungerende norsk-russiske samarbeidsrelasjoner på helseområdet, herunder 
helseberedskap ihht inngåtte avtaler mellom Helse Nord RHF og fylker i Russland. 
(2011) 
 
4.4.6. Forebygging og folkehelsesamarbeid 
 
Bistå kommunene med kompetanse for å fremme sekundærforebyggende tiltak innen 
blant annet diabetes, ernæring, psykisk helse og skadeforebygging. (2013) 
 
Rapportere data om skader og ulykker til NPR  (2013)   
 
Etablere en overordnet ernæringsstrategi i tråd med anbefalinger i faglige retningslinjer 
fra Helsedirektoratet og ”Kosthåndboken – veileder i ernæringsarbeid i helse- og 
omsorgstjenesten” (Helsedirektoratet 2012)(2013) 

 
 
5. Rekruttering, utdanning og videreutdanning av helsepersonell  
 
Vektlegge kompetansebehov som følger av gjennomføring av samhandlingsreformen, og 
samarbeide med kommunene for å vedlikeholde og styrke deres kompetanse. (2013) 
  
Øke antall turnusplasser for fysioterapeuter, og styrke oppfølgingen. (2013) 
 
Forbedre oppfølgingen av lærlinger, i tråd med føringer i styresak 153-2012. (2013) 

                                                        
13 Smittevernplan 2012-2015 Helse Nord, vedtatt i Helse Nord RHFs styremøte 3.5.2012  
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Utvikle planer for etter- og videreutdanning av helsepersonell, som bidrar til å løse 
kompetanseutfordringene i helseforetaket. (2012) 
 
Sørge for at dobbeltkompetanseutdanning i psykologi videreføres ved at kliniske 
stillinger gjøres tilgjengelig, i samarbeid med universitetene. (2012) 
 
Sikre god ivaretakelse og utvikling av praksisopplæring for studenter, i samarbeid med 
utdanningsinstitusjonene og aktuelle kommuner. (2012) 
 
Heve kompetansen innen sterilforsyning. Det regionale kompetansesenteret for 
smittevern ved UNN HF kan være aktuelle samarbeidspartnere ved utvikling og 
vedlikehold av opplæringsprogram. (2011) 
 
Implementere WHO14

 

`s internasjonale retningslinjer for etisk rekruttering av 
helsepersonell. (2011) 

Rapportere antall nye spesialister ansatt fra utdanningsprogrammene. (2011) 
 
Iverksette tiltak for å rekruttere, utdanne og beholde jordmødre for å sikre et forsvarlig 
fødetilbud i henhold til ny veileder: ”Et trygt fødetilbud” kvalitetskrav til 
fødselsomsorgen(2011) 
 
Sikre at det gis gode læringsmuligheter og praksis innen habilitering og rehabilitering 
for studenter i utdanning. (2011) 
 
 
UNN HF 
 Legge til rette for gruppe 1-tjeneste fra andre HF. Gjennom dialog med de øvrige HF sikre 

at avdelingene i UNN HF tidligst mulig blir kjent med behovene for gruppe 1-tjeneste. 
(2010) 

 
Helse Finnmark HF 
Rapportere antall i utdanning gjennom Legerekrutteringsprogrammet i Finnmark.  (2011) 
 
Sykehusapotek Nord HF: Sikre og bevare farmasøytisk kompetanse innenfor produksjon og 
forsyningsberedskap. (2011) 
 
 
6. Forskning og innovasjon 
 
Ivareta sitt ansvar for å finansiere og stille til rådighet infrastruktur for forskning. 
(2013) 
 
Ha brukermedvirkning i forskning, enten i utforming av prosjekter, i styringsgrupper 
eller vurderingskomiteer, i tillegg til at det må vektlegges å rekruttere pasienter på en 
god måte til deltakelse i forskning. (2013) 

                                                        
14 Verdens helseorganisasjon 
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Ha rutiner for å implementere forskningsresultater. (2013) 
 
Prioritere samhandlingsrelevant forskning.15

 
 (2013) 

Iverksette større grad av forskningssamarbeid med kommunesektoren, på basis av 
inngåtte samarbeidsavtaler i 2012. (2013) 
 
Iverksette tiltak for å styrke forskning på pasientsikkerhet. (2013) 

Arbeide for å skape kultur og aksept for innovasjon. (2013) 
 
Implementere rapportering på de nye innovasjonsindikatorene. Disse skal hjelpe 
helseforetakene til registrering av faktisk innovasjon i eget helseforetak. (2013) 
 
Utarbeide rutiner som sikrer at pasienter får informasjon om at humant biologisk 
materiale i visse tilfeller kan benyttes til forskning, og informasjon om retten til å 
reservere seg. (2012) 

Legge til rette for innovasjon i anskaffelser, før-kommersielle avtaler og prosjekter med 
leverandørindustrien. (2012) 

Sikre at eget forskningsadministrativt system ivaretar institusjonsansvaret for 
forskning, jf. helseforskningsloven og internkontrollforskriften. (2012) 

Vurdere å benytte muligheter for forskning som tiltak for å rekruttere og stabilisere 
personell. (2012) 

Tilrettelegge for økt internasjonalt forskningssamarbeid og medforfatterskap, og økning 
i artikler på nivå 2/2a. Minst 40 % av publikasjonene skal ha internasjonalt 
forskningssamarbeid og minst 20 % skal være på nivå 2/2a. (2012) 
 

UNN HF:  

Ha et særlig ansvar i helseforetaksgruppen for å ivareta innovasjonsvirksomheten, og ha 
en målrettet satsing på flere innovasjonsprosjekter både innen behovsdrevet og 
forskningsbasert innovasjon, jf videreføring av Nasjonal samarbeidsavtale for innovasjon i 
helsesektoren. (2013) 
 

Alle: 

Legge til rette for forskning blant relevante personellgrupper slik at det publiseres mer 
og at publikasjonsstatistikken går opp jf. mål i forskningsstrategien om en andel på 10 % 
fra Helse Nord. (2011) 

Implementere16

                                                        
15 Helse- og omsorgsdepartementets samhandlingsforskningsstrategi (2012-2015). 

 endret forskningsfinansiering på RHF-finansierte prosjekter. Sosiale 
utgifter på lønn inkluderes i nye RHF-finansierte prosjekter innen tildelingssummen. For 
nye ph.d. og post.doc.- stillinger fra RHF skal HFet sette av 20 % av rundsummen, dvs 

16 NB Krav fra 2011 som er gjeldende også for 2012, summene er i 2012 endret/indeksregulert til 170 000 ved 
heltidsstipend med tildelingssum på 850 000.  
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165 000 kr ved heltidsstipend med tildelingssum på 825 000 kr. Midlene skal øremerkes 
forskning internt i HFet. (2011) 

Initiere og legge til rette for forskning rettet mot likeverdige tjenester til den samiske 
befolkningen. (2011) 

UNN HF: Styrke forskning og akademisering i alle avdelinger/klinikker inkludert tiltak for 
å gi flere forskningskompetanse.  (2011) 
 
 
7. Opplæring av pasienter og pårørende  
 
Følge opp regional strategiplan for pasient- og pårørendeopplæring. (2013) 
 
Styrke pasient- og pårørendeopplæringen inkl. tilbudene innen psykisk helse og rus.  
(2013) 
 
Sørge for at avdelinger/klinikker har personell med definert ansvar for pasient- og 
pårørendeopplæring. Disse skal også være kontaktpersoner for lærings- og 
mestringssentrene. (2013) 
 
Følge opp arbeidet med barn som pårørende 17

 
 (2013)  

Påse at lærings- og mestringsaktiviteter er tilpasset pasienter med samisk språklig 
kulturell bakgrunn, samt for pasienter med annen språklig og kulturell bakgrunn. 
(2011) 
 
 
8. Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
 
8.1. Tiltak for organisasjonsutvikling og økonomisk balanse 
 
Sikre at organisasjonen på ulike nivå har nødvendige ressurser, herunder tilstrekkelig 
kompetanse og gjennomføringsevne, til å møte omstillingsutfordringen som foretaket 
står ovenfor. (2011) 
 
Styret i helseforetaket skal: 
Styrebehandle nye tilbud eller vesentlige utvidelser av eksisterende tilbud som 
planlegges igangsatt. (2011) 
 
Ha direkte kontroll med at omstillingstiltakene er realistiske og konkrete og at 
tiltaksplanen til enhver tid er komplett. (2011) 
 
Sikre at salgsgevinster fra avhending av eiendom ikke inngår som et omstillingstiltak. 
(2010) 
 
 
 

                                                        
17 Jf krav i OD HOD 2013, side 7, kommentarer til bevilgning på kap.781, post 79 ”Barn som pårørende” 
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8.2 Risikostyring og internkontroll 
 
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). 
 
Ved omstilling av virksomheten, herunder innføring av ny teknologi og 
organisasjonsendringer, må det foreligge risikovurderinger for hvilke konsekvenser 
tiltaket vil ha, også for andre deler av virksomheten og det samlede tjenestetilbudet for 
pasientene. Der det foreligger risiko for uønskede hendelser skal det etableres særlige 
overvåkingsrutiner og forebyggende tiltak for å redusere risiko. (2012) 
 
Identifisere, vurdere og håndtere mangler i internkontrollen og potensiell risiko for 
manglende måloppnåelse. (2012) 
 
Innhente og anvende tilsynsrapporter og internrevisjonsrapporter vedrørende andre 
helseforetak som grunnlag for læring og forbedring i eget helseforetak. (2012) 
 
Ha kontrollsystemer for overvåkning av at funksjonsfordelinger blir fulgt. (2011) 
 

Alle tilsynsrapporter som foretaket mottar, og vedta plan for lukking av eventuelle 
avvik. (2011) 

Helseforetakene skal styrebehandle 

 
Alle rapporter fra internrevisjonen i Helse Nord RHF som gjelder foretaket og vedta plan 
for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger. (2011) 
 
 
8.3. Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
 
Utarbeide utviklingsplaner i henhold til veileder for tidligfaseplanlegging forut for 
planlegging av investeringsprosjekter i samarbeid med Helse Nord RHF. 
Utviklingsplanene skal ha to hovedelementer: i a) organisasjonsutvikling, pasientforløp, 
faglig utvikling og b) gjennomgang av bygningsmessige ressurser, tilstand og behov for 
endringer i bygningsmassen for å dekke behovet for den spesialisthelsetjenesten 
foretaket skal levere (2013) 
 
Følge opp og implementere endringene i konsernbestemmelser investeringer. (2013) 
   
Følge opp vedlikeholdstiltak for 2013-2016 slik de kommer frem gjennom samordning 
av vedlikeholdsplanen, driftsbudsjett og investeringsplan. (2013) 
 
Ferdigstille arbeidet med å registrere alle sykehusbygg etter klassifikasjonssystemet og 
oppdatere denne løpende i den nasjonale databasen for registrering av sykehusbygg. 
(2013) 
 
Følge opp forvaltningsplanene utarbeidet i 2012 i henhold til landsverneplanen for 
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helsebygg, herunder tinglysing og synlig merking mv. 18

 
 (2013) 

Legge prinsipper og føringer i Helsedirektoratets Veileder for tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter til grunn i planprosesser. Revidert veileder legger bl.a. til grunn at 
investeringsprosjekter skal forankres i de regionale helseforetakenes overordnede 
strategiplaner og i helseforetakenes utviklingsplaner (2012) 
 
Arbeide sammen med brukerutvalgene i helseforetakene for å forbedre 
parkeringsforholdene til pasientene, med særlig hensyn til pasienter med nedsatt 
mobilitet. (2012)  
 
Sørge for at hvert helseforetak, som en del av økonomisk langtidsplan, inkluderer plan 
for forbedring av minimumstilstand for bygg (2012) 
 
Forberede å forelegge HOD konseptfasevurderinger for alle investeringsprosjekter over 
500 mill. kroner, herunder ny ekstern kvalitetssikring av konseptvalg tilsvarende den 
statlige KS-1 ordningen skal gjennomføres for alle investeringsprosjekter og at nye 
retningslinjer for beregninger av økonomisk bæreevne i investeringsprosjekter benyttes 
som en del av de samlede vurderinger av konseptplaner (2011) 
 
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) 
 
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) 
 
8.4. Innkjøp 
 
Sørge for nødvendige ressurser til innkjøpsfunksjonen, systemutvikling og -forvaltning, 
herunder stille til rådighet ressurser i regionale og nasjonale anskaffelser. (2013) 
 
Sykehusapotek Nord HF skal: 
Bidra i arbeidet med å vurdere Legemiddelinnkjøpssamarbeidets (LIS) sin rolle i system for 
innføring av ny teknologi og nye metoder i spesialisthelsetjenesten. (2013) 
 
 
 
Ha tydelig ledelsesforankring av innkjøpsaktiviteten og sørge for at overordnede 
målsettinger uttrykkes gjennom foretakets innkjøpsstrategier, samordnet mot Helse 
Nord RHFs felles innkjøpsstrategi. (2012) 
 
Følge opp evalueringer med tiltak for å styrke kvaliteten i offentlige anskaffelser i 
samarbeid med de andre HF-ene og RHF gjennom Innkjøpsforum (2012) 
 
Ha oppdatert oversikt over, og følge opp, alle innkjøpsavtaler og leverandører. (2011) 

                                                        
18 jf krav i Foretaksprotokoll 2013 fra HOD, punkt 5.13.  
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Sørge for at krav til miljø, etikk og samfunnsansvar implementeres i 
anskaffelsesprosjekter i tråd med nasjonalt fellesprosjekt, delprosjekt innkjøp. (2011) 
 
Samarbeide med regionalt fagmiljø og Helseforetakenes Innkjøpsservice AS i tråd med 
gjeldende samhandlingsrutiner. (2011) 
 
 
 
8.5 Klima- og miljøtiltak 
 
Følge opp og iverksette de øvrige målene med anbefalte klima- og miljøtiltak som er 
omhandlet i sluttrapporten i det nasjonale prosjektet på områdene innkjøp, 
bygg/eiendom og transport. (2011) 
 
Legge til rette for klimavennlige løsninger og oppvarming, og gå i dialog med 
kommunene for å se på mulighetene for å etablere fjernvarmeløsninger. (2011) 
 
Legge til rette for bruk av offentlige transportmidler i samarbeid med kommunale og 
fylkeskommunale myndigheter (2009) 
 
8.6. Organisasjons- og lederutvikling og arbeidsgiverstrategi 
Bidra i arbeidet med å utvikle Helse Nords organisasjonskultur ved å sikre 
implementering av verdibasert ledelse og verdiene kvalitet, trygghet og respekt på alle 
nivåer i organisasjonen. (2012) 
 
8.6.1. Personal og kompetanse  
 
Sikre at habilitetsregler og rutiner for bierverv følges opp, og rapportere status på antall 
bierverv pr 31.12.2013.(2013) 
 
Bidra til å nå overordnede mål i ”Samfunnskontrakt for flere lærlingeplasser”, herunder 
sikre flere lærlingeplasser både i egen virksomhet og gjennom å stille krav til 
leverandører.  (2013) 
 
Bidra i arbeidet med kartlegging og utredning for å vurdere å utvide sykehusenes 
åpningstid for planlagt virksomhet. (2013) 
 
Sørge for at medbestemmelse/medvirkning synliggjøres i styresaker gjennom et eget 
punkt. (2013) 
 
Ha oppmerksomhet på forholdet mellom lønnsutviklingen for ledere og øvrige ansatte. 
19

 
 (2013) 

Arbeide aktivt for å få ned antallet deltidsstillinger med minst 20 % i forhold til 
utgangspunktet pr. 01.01.1120

                                                        
19 Jf retningslinjene for ”Ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper” av 31.mars 2011. 

. Rapportere tiltak som er iverksatt jf. retningslinjer om 
rapporteringsformat i egen ekspedisjon. (2012) 

20 Jf. krav gitt i Oppdragsdokument 2011 fra HOD 
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Ha systematisk oversikt over medarbeidere i deltidsstillinger som ønsker høyere 
stillingsandel. (2012) 
 
I samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene arbeide for at permisjonspraksis ikke 
medfører unødvendige midlertidige tilsettinger. (2012)  
 
Sikre gode systemer for å velge ut kandidater og legge til rette for deres deltakelse i 
Nasjonalt topplederprogram. (2012) 
 
Legge til rette for permisjon til ansatte som får tilbud om stilling ved UNN, 
Longyearbyen sykehus. (2011) 
 
Sørge for en hensiktsmessig permisjonspraksis når det gjelder ansattes deltakelse i 
internasjonalt solidaritetsarbeid. (2011) 
 
Sikre at de ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsforhold ikke svekkes ved eventuell 
konkurranseutsetting av ikke-medisinske funksjoner.  (2011) 
 
Rapportere kostnader og antall årsverk til innleide vikarer fra vikarbyråer, fordelt på 
sykepleiere og leger (årlig). (2011) 
 
Løpende registrere og rapportere behov for fritak fra fremmøte ved mobilisering og 
repetisjonstjeneste til vernepliktsverket og Helse Nord RHF. (2010) 
 
UNN HF/ NLSH HF 
Bistå/samarbeide med forsvaret i deres behov knyttet til utdannelse av anestesileger og 
kirurger.(2009) 
 
8.6.2. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
 
Arbeide systematisk internt i eget foretak, og samarbeide regionalt, for å sikre 
etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene for både egne ansatte og innleide vikarer. 
(2013) 
 
Registrere innleide vikarer i vaktboka i GAT, for å ha kontroll på arbeidstiden deres. 
(2013) 
 
Fortsette arbeidet med å få kontroll på arbeids- og hviletidsbestemmelsene. Avvik skal 
registreres og kategoriseres, og handlingsplaner for ytterligere forbedringer skal 
utarbeides innen 01.05.13.  (2013) 
 
Redusere antall brudd på vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven, gjennom opplæring 
av ledere på alle nivåer, opprydding i og korrekt bruk av arbeidsplansystemet GAT. 
(2012) 
 
Ivareta målsettingene i Inkluderende Arbeidsliv. (2011) 
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Rapportere aktivitet og avvik i henhold til hovedmålene i Helhetlig strategi for HMS, 
herunder etablere system for løpende overvåkning av arbeidsmiljøet. (2011) 
 
 
8.7. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
 
Sikre at integrasjon mellom fødesystemet PARTUS og EPJ/PAS sluttføres. (2012) 
 
Sikre at det er mulig å identifisere behandlingssted i rapporterte data. (2012) 
 
Løpende verifisere at databehandlere leverer i tråd med avtalte tjenesteleveranser. Det 
er ikke anledning til å avtale tjenestenivå som er lavere enn hva som er hjemlet som 
minimumskrav i lover og forskrifter. (2012) 
 
Sikre at utviklings- og endringsprosjekter knyttet til IKT godkjennes av Helse Nord RHF 
før igangsettelse, og at Helse Nord IKT som tjenesteleverandør trekkes tidlig inn i 
prosessen. Utviklingskontrakter skal sikre at alle helseforetak i Helse Nord kan benytte 
resultatet. (2011) 
 
Legge nasjonale krav til IKT arkitektur mv slik som beskrevet av Nasjonal IKT og KITH21

 

 
til grunn for alle IKT anskaffelser. (2011) 

Bidra aktivt til standardisering av IKT infrastruktur i samhandling med Helse Nord 
IKT22

 
, slik at Helse Nord får en mest mulig enhetlig infrastruktur. (2011) 

Drive elektronisk samhandling med eksterne aktører i henhold til nasjonal 
samhandlingsarkitektur beskrevet i samspillplanen til Helsedirektoratet. (2011) 
 
Gjennom Helse Nord IKT benytte Norsk Helsenett SF for kjøp av 

kommunikasjonstjenester23

(2010) 
.  

 
 
9. Oppfølging og rapportering 
 
Sikre de pasientadministrative rutinene slik at helseforetaket avgir riktig rapportering 
til NPR. (2013) 
 
Sette av tilstrekkelige ressurser til å implementere LIS, samt kvalitetssikre data og lære 
opp eget personell. (2013) 
 
 
Bidra til kartlegging av omfanget av rapportering i spesialisthelsetjenesten. (2013) 
 

                                                        
21 Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren 
22 Jf. bl.a. rammeavtale for IKT-utstyr. 
23 I tråd med enerettsavtalen for Norsk Helsenett AS skissert i styresak 65-2004   
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Bruke felles definisjoner, standarder og rapporteringsverktøy (Herunder LIS) i 
rapporter og årlig melding til Helse Nord RHF. (2011) 
 
UNN: Være pådriver i utviklingen av felles kvalitetsindikatorer og rapporteringskriterier 
for ambulanse- og nødmeldetjenesten i Helse Nord. (2011) 
 
9.1. Rapporteringsrutiner  
Behandle tertialrapporter og årlig melding i styret i helseforetaket før innsendelse til 
Helse Nord RHF. (2011) 
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