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Revidert dialogavtale for 2023 mellom styret og 
administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-
Norge HF 
 

Innstilling til vedtak 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner revidert dialogavtale for 
2023 mellom styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og administrerende 
direktør. 

 
 
--- slutt på innstillingen --- 

 

Bakgrunn 

Gjeldende dialogavtale mellom styret og direktør for 2023 ble vedtatt i styresak 3/2022 
datert 26.01.2022.  
 
På bakgrunn av den krevende økonomiske situasjonen vi står i, tilbakemeldinger om uklar 
sammenheng mellom dialogavtalen og nylig vedtatt handlingsplan for strategi, samt 
omfanget av de samlede mål, har vi sett behov for å gjennomføre en ny gjennomgang av 
dialogavtalen for 2023. Arbeidet har involvert administrerende direktør, 
viseadministrerende direktør, forsknings- og utdanningssjef og foretakscontroller.  
 

Formål 

Formålet med saken er å vedta revidert dialogavtale for 2023 mellom styret ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og administrerende direktør. 
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Saksutredning 

Den nye gjennomgangen har identifisert behov for å revidere gjeldende dialogavtale for 
2023. Spesielt følgende forhold har ledet frem til en slik konklusjon:  
  

1. Den nåværende alvorlige økonomiske situasjonen for UNN hvor pågående og 

planlagt omstillingsarbeid i større grad bør integreres i dialogavtalen. 

2. Dagens strategi med gjeldende handlingsplaner er svært omfattende, og ikke 

tilstrekkelig integrert i dialogavtalen.  

3. Det samlede antall mål fra strategi og dialogavtalen må i 2023 reduseres for å kunne 

få nødvendig fokus på omstillingsarbeidet.  

I nevnte gjennomgang har det ikke vært tidsmessig rom for en større prosess på 
målformuleringen. Det er avdekket et behov for en større revidering av hele 
virksomhetsplanleggingen, inkludert hvordan UNN skal jobbe med risikostyring, og dette 
planlegges gjennomført våren 2023. Forslaget til revidert dialogavtale inneholder de samme 
satsningsområder med tilhørende overordnet mål som handlingsplanen for strategi. En del 
av disse har i tillegg mer spesifikke mål og tiltak for å tydeliggjøre hovedfokuset i 2023. 
Målene er i hovedsak basert på pågående omstillingsarbeid.  
 
Dialogavtalen er dynamisk, og det vil fortsatt være mulighet å føye til ytterligere mål og 
oppdrag fra vedtak i styret og direktørens ledermøte. I tillegg legges oppdragsdokumentet 
inn når det foreligger i februar 2023. 
 
 

Medvirkning 

Saken er lagt frem i egne medvirknings- og drøftingsmøter i uke 45/46. Referat og protokoll 
fra møtene legges frem som referatsaker i styremøtet 30.11.2022. 
 
 

Vurdering 

Direktørens vurdering er at det for 2023 er behov for en revidert dialogavtale for å 
tydeliggjøre oppdraget – både i henhold til vedtatte strategier og prioriteringer, men også i 
sammenheng med den økonomiske situasjonen UNN befinner seg i.  
 
 
 
Tromsø, 17.11.2022 
 
 
 
Anita Schumacher (s.) 
administrerende direktør 
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Vedlegg: 

1. Forslag til revidert dialogavtale for 2023 mellom styret ved Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF og administrerende direktør.  

2. Gjeldende dialogavtale for 2023 mellom styret ved Universitetssykehuset Nord-

Norge HF og administrerende (vedtatt i styresak 3/2022) 

Sak 92/2022

Sak 92/2022 - side 3 av 7



Forslag til revidert dialogavtale for 2023 mellom styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og administrerende direktør:  
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Vedlegg 2: Dialogavtale for 2023 mellom styret ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og administrerende direktør, vedtatt i styresak 3/2022: 
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