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2022 ad. Oppdragsdokument 2022 til 

helseforetakene 

    Saksdokumentene var ettersendt 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon sentralbord: 75 51 29 00                       Org nr: MVA 883 658 752 
Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
Postboks 1445 Sjøgata 16, 6 et. postmottak@helse-nord.no 
8038 Bodø 8003 Bodø www.helse-nord.no 

 

Drøftingsprotokoll 

 
Vår ref.:  Saksbehandler:   Dato: 
2022/134  Tina Eitran  1.2.2022 

 
 

Møtetype: Drøftingsmøte i henhold til AML kap. 8 og Hovedavtalens § 30 m. v.  
mellom konserntillitsvalgte/konsernverneombud og Helse Nord RHF 

Møtedato: 1. februar 2022 
Møtested: Teams 
 
Tilstede 
 
Navn:  
Ann-Mari Jenssen YS Helse 
Baard Einar Martinsen SAN 
Kari B. Sandnes LO Stat 
Sissel Alterskjær UNIO 
Martin Øien Jenssen Akademikerne 
Jeanette Mikalsen konsernverneombud 
Tina Eitran stabsrådgiver 
Hilde Rolandsen eierdirektør 
Erik Arne Hansen økonomidirektør 
Anne-Stina Nordmo stabsdirektør 
 
Forfall: 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette drøftingsmøtet. 
 
 

 
 

  
 

 
 
  

Oppdragsdokument 2022 til helseforetakene
Hilde Rolandsen innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble 
sendt ut, den 25. januar 2022.

Saken ble tatt opp til drøfting.
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Partene er enige om følgende: 
 
1. Partene viser til Oppdragsdokument 2022 for Helse Nord RHF og protokoll fra 

foretaksmøte i Helse Nord RHF 10.1.2022. KTV/KVO gir i all hovedsak sin 
tilslutning til innholdet i Oppdragsdokument 2022 til helseforetakene.  
 

2. KTV/KVO anmoder om at følgende skriftlige innspill til oppdragsdokument 2022 
til helseforetakene blir vurdert før oppdragsdokumentet ferdigstilles:  
• Oppdragene som kommer inn under kapittelet 3.2 Psykisk helsevern og TSB er 

for svakt formulert og gjenspeiler ikke styringsmålet om å styrke Psykisk 
helsevern og TSB.  

• Positiv til at det er tatt inn et oppdrag til HF-ene om å evaluere ansattes 
erfaringer i møte med pandemien (jfr. punkt 48), men vil understreke Helse 
Nords ansvar for å sørge for at evalueringen gjennomføres etter en metodikk 
og med en innretning som tillater sammenlikning og sammenstilling av 
resultatene på regionalt nivå. KTV/KVO ønsker å delta i dette arbeidet. 

• Oppdragsdokumentet i for liten grad gjenspeiler strategi for Helse Nord 2021-
2024. «Å sørge for attraktive arbeidsplasser» er definert som et 
innsatsområde i strategien, men oppdragsdokumentet stiller få krav om 
hvordan man kan stabilisere og beholde personell. 

• Krav 64 «Antall utdanningsstillinger for sykepleiere innen anestesi-, barn-, 
intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie (ABIOK), samt jordmødre skal økes 
sammenlignet med 2021» bør konkretiseres med en tabell der man synliggjør 
hvordan man skal øke antall utdanningsstillinger per HF. 

• Det gjøres oppmerksom på at det i Oppdragsdokumentet er relativt sett få 
oppdrag til SANO. SANO kan blant annet bidra på krav 24 «Påse at sykehusene 
ikke bruker fastlegene til administrativt arbeid som naturlig bør tilligge 
sykehusene», og overskrift 5.0 «Samhandling med primærhelsetjenesten».  

• Oppdragsdokumentet inneholder for lite som går på kvalitetsutvikling. 
• Krav 44 «Følge opp Riksrevisjonens rapport om Svalbardselskapenes 

håndtering av klimautfordringer» til UNN er for vagt formulert. Det fremgår 
ikke hvordan dette oppdraget skal utføres. 

• Oppdragsdokumentet i for liten grad reflekterer funn fra evalueringer 
gjennomført i 2021 knyttet til beredskap og ledelse under pandemien,. Særlig 
delrapport 3 om brukererfaringer burde resultert i konkrete oppdrag til HF-
ene. 

• Det påpekes at kunnskap og kompetanseheving kan styrke flere til å påta seg 
veiledning i praksisfeltet. Vi mener derfor at Helseforetakene burde legge til 
rette for at flere får videreutdanning i veilederkompetanse. 

Helse Nord RHF vil gjennomgå innspillene, og presiserer at forhold som allerede 
er ivaretatt i andre prosesser ikke er formulert som egne krav. 
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3. Partene er enige om at videre utvikling av en god spesialisthelsetjeneste og 
oppfyllelse av mål og krav i Oppdragsdokument 2022 best skjer i et nært 
samarbeid mellom ledelse og medarbeidere på alle nivå.  

 
 
Bodø, den 1. februar 2022  
 
Protokollen ble godkjent under drøftingsmøtet. 
 
Anne-Stina Nordmo Hilde Rolandsen Erik Arne Hansen 
Helse Nord RHF Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
 
 
Ann-Mari Jenssen  Baard Einar Martinsen Kari B. Sandnes  
YS Helse  SAN LO Stat 
 
 
Sissel Alterskjær Martin Øien Jenssen Jeanette Mikalsen    
UNIO Akademikerne Konsernverneombud 
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