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Styresak 131-2015/5 Risikostyring 2016 i foretaksgruppen - 

overordnete mål 
Saksdokumenter var ettersendt. 

 
 
Formål 
Denne styresakens formål er å orientere styret i Helse Nord RHF om de overordnede 
mål som foretaksgruppen legger til grunn for 2016. 
 
Innledning 
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.     
 
Som en del av arbeidet med ledelsens gjennomgang for 2015, gjennomgår adm. direktør 
måloppnåelsen for inneværende år, og vurderer behov for justering av overordnede 
mål for kommende år.  
 
Overordnede mål 2015 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 148-2014 Risikostyring 2015 i foretaksgruppen 
- overordnete mål (styremøte 17. desember 2014) følgende overordnede mål for 2015, 
som også inngår som premiss for planperioden 2016–2019, jf. styresak 64-2015 Plan 
2016-2019 - inkl. rullering av investeringsplanen 2016-2023 (styremøte 17. juni 2015): 

 
1. Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet  
2. Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp  
3. Realisere forskningsstrategien  
4. Bedre pasient- og brukermedvirkningen  
5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell  
6. Innfri de økonomiske mål i perioden  
7. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 
 
Overordnede mål 2016 
Formålet med langsiktig plan er å sikre forutsigbare rammebetingelser for 
underliggende helseforetak. Det er derfor viktig og ønskelig beholde overordnet 
retning.  
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Samtidig er det viktig å vurdere om det er forhold som gjør det nødvendig å justere, 
eller sette nye overordnede mål for virksomheten. 
 
Etter interne prosesser i Helse Nord RHF er det foreslått kun små justeringer i 
overordnede mål for utvikling av pasientens helsetjeneste for 2016. Målene gjenspeiler 
våre hovedoppgaver referert i innledningen. 

 
1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen 
2. Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp  
3. Realisere forskningsstrategien    
4. Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell  
6. Innfri de økonomiske mål i perioden  
7. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 

 
Forankring i helseforetakene 
Overordnede mål er diskutert med direktørene i helseforetakene i møte 12. november 
2015. Adm. direktører i helseforetakene oppfordrer Helse Nord RHF til å definere mer 
spesifikke mål for risikovurdering ute i helseforetakene. 
 
Videre arbeid 
I tråd med årshjulet for risikostyring vedtatt i styret i Helse Nord RHF, jf. styresak 31-
2009 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord (styremøte 22. april 2009), setter adm. 
direktør overordnede mål for risikostyringen. Om risikostyring heter det:  
 
Det er en forutsetning for en godt integrert risikostyring at den samordnes med 
virksomhetens øvrige styrings- og planleggingsprosesser. Risikostyringen skal følge en 
årssyklus.  
 
Prosessen starter med at ledelsen definerer et antall overordnede styringsmål, hovedmål 
som skal følges spesielt opp gjennom året. Målene er blant annet beskrevet i 
plandokumentet ”Plan for Helse Nord”. Noen av disse defineres av administrerende 
direktør i Helse Nord RHF og er felles for hele foretaksgruppen (ev. med unntak for 
Sykehusapotek Nord og RHF-ets enheter, som kan gis andre hovedmål), mens ledelsen ved 
det enkelte foretak skal definere ytterligere, foretaksspesifikke mål.  

 
Helse Nord RHF vil gjennomgå delmål og gjøre en risikovurdering av kritiske 
suksessfaktorer knyttet til de overordnede mål for 2016. 
 
Resultatet legges frem som en del av ledelsens gjennomgang i styremøte i Helse Nord 
RHF, den 16. desember 2015, med forslag til tre til fem kritiske områder som skal 
risikovurderes i helseforetakene.  
 
Vurdering 
Adm. direktør mener at det er viktig å holde overordnede mål for virksomheten stabile 
over tid. De overordnede målene dekker våre hovedoppgaver.  
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