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Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 906 88 713  

Sted/Dato: 
Bodø, 30.1.2017 

 
 

Møtetype: Drøftingsmøte i henhold til AML kap. 6 og Hovedavtalens § 30 m. v.  
mellom konserntillitsvalgte/konsernverneombud og Helse Nord RHF 

Møtedato: 30. januar 2017 
Møtested: Skype-møte 

 
Tilstede 
 

Navn:  
Ann-Mari Jenssen YS Helse 
Baard Einar Martinsen SAN 
Kari B. Sandnes LO Stat 
Ulrika Larsson Akademikerne 
Karin Paulke stabsdirektør 
Kristian I. Fanghol direktør 
Ingvild Jakobsen rådgiver 

 
Forfall: 
 

Navn:  
Sissel Alterskjær UNIO 
Bengt-Ole Larsen konsernverneombud 

 
 
Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene 
Ingvild Jakobsen innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, 
den 19. januar 2017. 
 
Saken ble tatt opp til drøfting. 
 

  

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 

 

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no


Partene er enige om følgende: 
 
1. Partene er enige om Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene i Helse Nord. 

 
2. Partene er enige om at et forpliktende samarbeid mellom partene er avgjørende for å nå 

foretaksgruppens overordnede mål om reduksjon av unødvendig venting og variasjon i 
kapasitetsutnyttelsen, prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling og bedre kvalitet og pasientsikkerhet. 
 

3. Partene gir sin tilslutning til prioritering av de åtte områder som vil være kritiske for 
måloppnåelse i 2017 og som skal rapporteres i virksomhetsrapportering - som følger: 
a. Sykehuspåførte infeksjoner skal være < 4,5 % (prevalensdata). 
b. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter skal være under 60 dager. 
c. Det skal ikke være fristbrudd. 
d. Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. 
e. Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) enn for somatikk (aktivitet).  
f. Mer enn 80 % av pasientene skal ha fått gjennomført legemiddelsamstemming. Måling 

fra og med andre halvår 2017.  
g. Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenliknet med 2012. 
h. Økonomisk resultat i tråd med plan. 

 
4. Partene vil understreke behovet for å fortsette arbeidet med åpen og god dialog i 

foretaksgruppen, styrke oppmerksomheten og systematikken for å fremme åpenhet om 
uønskede hendelser og organisasjonens evne til læring og forbedring. Dette inkluderer 
også arbeidet med å gjøre det trygt å varsle om kritikkverdige forhold, jf. 
Arbeidsmiljølovens § 2-4. 
 

5. Partene vil videre understreke viktigheten av å drive virksomheten innen de økonomiske 
styringsmål for fortsatt å sikre muligheten til gjennomføring av framtidige investeringer 
og videreutvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i regionen. 

 
 
Bodø, den 30. januar 2017  
 
Protokollen ble godkjent under drøftingsmøtet. 
 
Karin Paulke  Kristian I. Fanghol   
Helse Nord RHF Helse Nord RHF  
 
 
Ann-Mari Jenssen  Baard Einar Martinsen Kari B. Sandnes  
YS Helse  SAN LO Stat 
 
 
Sissel Alterskjær Ulrika Larsson Bengt-Ole Larsen    
UNIO Akademikerne Konsernverneombud 
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