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Styresak 148-2014 Risikostyring 2015 i foretaksgruppen - 

overordnete mål 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Denne styresaken har som formål å orientere styret i Helse Nord RHF om de 
overordnede mål som legges til grunn for risikostyringen i Helse Nord i 2015. 
 
Risikostyring er et verktøy for proaktiv styring som gir grunnlag for å identifisere, 
vurdere og håndtere potensiell risiko ved hjelp av en strukturert tilnærming. 
Risikostyring tydeliggjør sammenhengen mellom de målene helseforetakene i Helse 
Nord styrer etter og risikoer som kan true oppfyllingen av disse målene.  
 
I tråd med årshjulet for risikostyring vedtatt i styret i Helse Nord RHF, jf. styresak 31-
2009 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord, har adm. direktør i Helse Nord RHF 
satt overordnede mål for risikostyring for 2015. Disse målene er satt ut fra de 
utfordringene som er vurdert å kreve mest oppmerksomhet i 2015.  
 
Sammendrag 
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge og på Svalbard 
som bygger på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Med dette menes kvalitet i prosess 
og resultat, trygghet for tilgjengelighet og omsorg, og respekt i møtet med pasienten.  
 
Alle skal ha et likeverdig tilbud om helsetjenester, uavhengig av diagnose, bosted, kjønn, 
etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Det skal arbeides for å redusere sosiale 
helseforskjeller i aktuelle befolkningsgrupper. Samiske pasienters rett til og behov for 
tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres ved planlegging, utredning, 
beslutning om, og iverksetting av tjenestetilbud. 
 
Helse i nord, der vi bor er vår visjon. Befolkningens helse og særskilte utfordringer skal 
være sentralt for prioritering og utvikling av tjenesten. Befolkningen skal i all hovedsak 
kunne få sine helsetjenester i nord. Helsetjenesten skal være nært der folk bor 
kombinert med samling av oppgaver som krever høyspesialisert kompetanse.  
 
Utvikling og forbedring av helsetjenesten skal skje i et samarbeid mellom 
helseforetakene, kommunene og andre som yter helsetjenester. 
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Helsetjenesten skal baseres på nasjonale og regionale prioriteringer. Helseforetakene 
skal drive etter gjeldende lovbestemmelser og myndighetskrav og bidra til at Helse 
Nord når sine mål innen pasientbehandling, forskning, utdanning, innovasjon og 
opplæring av pasienter og pårørende.  Det skal arbeides etter systemer som sikrer at 
aktiviteten planlegges, organiseres og utføres i samsvar med lovgivningen.     
 
Gjennom høsten 2014 har en arbeidsgruppe risikovurdert alle delmålene i Helse Nords 
viktigste mål for planperioden (2015-2018). De overordnede målene for planperioden 
er: 
• Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet  
• Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp  
• Realisere forskningsstrategien  
• Bedre pasient- og brukermedvirkningen  
• Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell  
• Innfri de økonomiske mål i perioden  
• Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 
 
Delmålene er risikovurdert med hensyn til Helse Nord RHFs interne vurdering av 
sannsynlighet og konsekvens for manglende oppfyllelse av delmål. Det er senere gjort 
en vurdering av de områder som faller i rød sone.  
 
Etter diskusjon i direktørmøte1 8. desember 2014 har adm. direktør satt følgende tre 
målområder for risikostyringen i 2015. Alle er i tråd med overordnede mål i plan for 
Helse Nord 2015-2018. 
 
Målområde 1: Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Delmål  
o Iverksette tiltak for å redusere gjennomsnittlig ventetid til <= 65 dager og sikre at 

det ikke forekommer fristbrudd. 
o Sørge for at alle innsatsområder fra pasientsikkerhetsprogrammet videreføres og 

tas i bruk i daglig drift. 
o Iverksette tiltak i 2015 slik at vi når 0-visjonen for sykehuspåførte infeksjoner innen 

utgangen av 2016.  
o Oppfylle tidskravene i de nasjonale kreftforløpene, og implementere tiltak i regional 

kreftplan. 
 
Kunnskap om og resultater i helsetjenesten, som tidligere ikke fantes eller var 
forbeholdt det interne liv, blir mer tilgjengelig for alle. Den økte åpenheten er en styrke 
for tilliten til helsetjenestene. Kunnskap og resultater er grunnsteiner i arbeidet med 
forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet.  
 
Tjenestetilbudet skal baseres på behov i befolkningen og sikre at ressursene rettes inn 
mot de pasientgrupper som trenger tjenestene mest og hvor nytten er godt 
dokumentert. I henhold til Stortingsmelding nr. 10 (2012-2013) God kvalitet - trygge 
tjenester, skal helsetjenestene prioriteres og fordeles likeverdig.  

1 Direktørmøte: Forum for adm. direktører i helseforetakene i Helse Nord og adm. direktør i Helse Nord RHF 
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Helse Nord har en desentralisert sykehus- og institusjonsstruktur. Eksisterende 
tekniske løsninger er ikke godt nok utviklet for å understøtte samhandling for 
diagnostikk og informasjonsutveksling verken mellom helseforetakene eller mellom 
spesialist- og kommunehelsetjenesten.  
 
Regionale fagplaner skal bidra til helhetlige pasientforløp, kortere ventetider og mest 
mulig standardisert behandling, samtidig som individuelle behov ivaretas.  
 
Endringene i pasient- og brukerrettighetsloven vil skjerpe kravene til ventetid og 
fristbrudd ytterligere. Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen videreføres som et 
femårig program fra 2014, hvor alle tiltakspakker videreføres. 
 
Målområde 2: Innfri de økonomiske mål i perioden 
 
Delmål:  
o Planlegge langsiktig med nøkterne forutsetninger. Dermed skjermes 

helseforetakene mot større svingninger i inntektsforutsetningene. 
o Ta ut gevinstene av FIKS–programmet og andre investeringer. 
 
Økonomisk kontroll er viktig for en stabil og forutsigbar drift, utvikle 
pasientbehandlingen og sørge for handlingsrom til nye investeringer. Helse Nord RHF 
har et helhetlig ansvar for å prioritere og å avveie forholdet mellom drift og 
investeringer.  
 
Helse Nord skal videreutvikle og forbedre helsetilbudet.  For å oppnå dette skal 
foretaksgruppen ha økonomisk overskudd i en periode for å sikre bærekraft og 
likviditet til å gjennomføre investeringene. Helse Nords konsernbestemmelser for 
investeringer bidrar til et beslutningsgrunnlag som dekker kvalitet, økonomi, 
organisasjonsutvikling og andre konsekvenser. Konsernbestemmelsene er derfor et 
viktig virkemiddel for å prioritere riktig mellom drift og investeringer.  
 
Målområde 3: Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig 
utvikling 
 
Delmål:  
o Sikre at vedtatt investeringsplan inklusive endringer gjennomføres i henhold til plan. 
 
Det er til dels store variasjoner i tilstanden for anlegg innenfor det enkelte helseforetak 
og mellom helseforetakene i Helse Nord. Om lag 50 % av vedlikeholdsetterslepet løses 
gjennom Helse Nords investeringsplan for nybygg og ombygginger, mens resterende 
utfordring må håndteres i helseforetakenes årlige vedlikeholdsbudsjett. 
 
Nybygg, ombygginger og vedlikehold skal gjennomføres slik at de samsvarer med den 
faglige utviklingen. Faglig utvikling skjer løpende, og det stiller store krav til fleksibilitet 
i utforming av bygg og tilrettelegging for bruk av medisinsk teknisk utstyr. Det er et 
krav i oppdragsdokumentene til HF-ene at de skal ha et vedlikeholdsnivå som 
opprettholder verdien av anleggene. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om de overordnede målene som legges til 

grunn for risikostyringen i Helse Nord i 2015, til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å iverksette nødvendige tiltak for å nå målene som er 

satt for risikostyringen i Helse Nord i 2015. 
 
 
Bodø, den 10. desember 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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