
 

 
 

Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-46/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 15.5.2013 
 

Styresak 66-2013/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for 

gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Bakgrunn 
Det vises til styresak 105-2009/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, 
som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 18. november 2009. 
 
Styret i Helse Nord RHF har bedt om å få fremlagt en enkel rapport om status for 
gjennomføring av vedtak, én gang pr. halvår. Oppdatert oversikt har siden styremøte, 
den 18. november 2009 blitt lagt frem til styrets orientering.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Oversikt over oppfølging av styrets vedtak utarbeides for å gi styremedlemmer i Helse 
Nord RHF oppdatert informasjon om status i styresaker, fortløpende og strukturert. På 
denne måten sikrer styret i Helse Nord RHF at deres beslutninger følges opp og 
ekspederes, og styrets vedtak gis den kvaliteten som er ønsket og påkrevd. 
 
Styret i Helse Nord RHF må til en hver tid kunne være sikker på at deres vedtak bli fulgt 
opp av administrasjonen på en tilfredsstillende måte. Oversikten over oppfølging av 
styrets vedtak vil bidra til å gi både styremedlemmer, brukere og medarbeidere i hele 
foretaksgruppen trygghet i og respekt for at vedtak gjennomføres i tråd med styrets 
ønsker. 
 
Formål/sammendrag 
Vedlagt oversendes en oppdatert oversikt over alle styresaker som er basert på 
tidligere styrevedtak i Helse Nord RHF. Oversikten viser arbeidstittelen på styresaken, 
hvilken styresak den refererer til, når den forventes fremlagt og status i 
gjennomføringen.  
 
Vedtak fra andre styresaker ekspederes fortløpende etter hvert styremøte. 
 
Denne oversikten er dynamisk med hensyn til planlagt fremlegg av styresaken. Det er 
innarbeidet en rutine, der adm. direktør informerer styret muntlig om, dersom en 
styresak må utsettes. Her vises det til tidligere orienteringssaker, punkt 2 Informasjon 
fra adm. direktør til styret. 
 
 
Vedlegg 
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STYRESAK Anmerkning planlagt til 
styremøte 

status 

Internrevisjonsrapport 
11/2012: Helse Nord 
RHFs styring og kontroll 
med FIKS-programmet, 
oppfølging av styresak 
22-2013 

 20JUN2013 
 

o Planlegging pågår, bl. a. vedrørende 
organisering av laboratoriene 

o Det er planlagt å avholde tematime om 
FIKS-prosjekt – overordnede 
effektmål og milepæler i FIKS-
prosjektet i styremøte 20JUN2013. 

 
Byggeprosjekter i Helse 
Nord, tertialrapportering 

o ref. styresak 97-2010 Byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 
30. april 2010 for Nordlandssykehuset Bodø 
somatikk – byggetrinn 2: Styret ber om å bli 
informert om fremdrift og 
kostnadsutvikling for prosjektene hvert 
tertial. Dersom det oppstår avvik av 
betydning, skal dette rapporteres særskilt. 

 

20JUN2013 o Ingen avvik meldt – sist kommentert 
av NLSH i april 2013. 

o Fase 3, ombygging og tilbygging i fløy 
AB, skal etter gjeldende fremdriftsplan 
oppstartes 1.3.2015. 

 

Kompetanseheving i 
foretaksgruppen 

o ref. styremøte 31OKT2012 – MOD2013: 
o Styret ber om en oversikt over 

kompetansehevende tiltak i HF-ene. 
 

20JUN2013 o Det legges fram en orienteringssak i 
styremøte i juni 2013. Her vil det 
fremgå plan for involvering av 
helseforetakene. 

o Ferdigstillelse av regionalt 
lederutviklingsprogram våren 2014. 

 
Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, A-
fløy – PET-senter, 
oppfølging av styresak 
70-2012 
 

o ref. styresak 70-2012, vedtakets punkt 8: 
Styret ber adm. direktør komme tilbake 
med idé- og konseptrapport for PET-senter 
til behandling i styret. 

 

20JUN2013 o Ingen spesielle anmerkninger. 
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Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, 
pasienthotell – økt behov 
utover opprinnelig 
prosjekt, oppfølging av 
styresak 45-2013 

o ref. styresak 45-2013, vedtakets punkt 3: 
Styret tar til orientering at det er avdekket 
et økt behov for hotellsenger utover det 
prosjektet i utgangspunktet inneholder, 
samt Vardesenter, lærings- og 
mestringssenter og IKT-senter for Helse 
Nord IKT. Styret ber om at adm. direktør 
legger frem egen sak om dette i neste 
styremøte. 

 

20JUN2013 o Ingen spesielle anmerkninger. 

Samhandlingsreformen, 
konsekvenser for enkelte 
pasientgrupper, 
oppfølging av styresak 
25-2013 

o ref. styresak 25-2013: Styret i Helse Nord 
RHF ber adm. direktør om å følge opp dette 
spørsmålet i samhandlingsarenaen mellom 
kommuner og helseforetak/regionalt 
helseforetak. Styret ber videre om en 
orientering i et senere styremøte om status 
for disse pasientgruppene. 

 

20JUN2013:  
muntlig orientering 
fra AD 
 
høsten 2013: 
styresak 

o Samhandlingsreformen og 
konsekvenser for enkelte 
pasientgrupper følges opp av 
ansvarlig for samhandling i dialog 
med fagavdelingen.  

o Saken vil bli forelagt styret høsten 
2013.   

 
Anskaffelse pasientreiser 
landeveistransport 2013, 
resultat av anskaffelsen, 
oppfølging av styresak 
131-2012 
 

o ref. styresak 131-2012, vedtakets punkt 3: 
Styret ber adm. direktør legge frem 
orientering om resultatet av anskaffelsen 
etter at anskaffelsen er gjennomført. 

JUN/AUG2013 o Under utarbeidelse. 

Nasjonalt samarbeid om 
innkjøp og 
forbedringsprosesser – 
resultat av arbeidet, 
oppfølging av styresak 
15-2013 

o ref. styresak 15-2013, vedtakets punkt 2: 
Styret ber adm. direktør om å legge fram 
resultatet av arbeidet, når rapport 
foreligger.  

o ref. styresak 15-2013, konklusjon: Adm. 
direktør ønsker med denne styresaken å 
orientere styret i Helse Nord RHF om et 
sentralt nasjonalt arbeid relatert til 

JUN/AUG2013 o Neste møte i styringsgruppen 16. mai 
2013.   

o Styresak mest sannsynlig i august 
2013. 
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standardisering og samhandling. Det 
nasjonale prosjektet vil frem til mai 2013 
gjennomføre fase 2 av prosjektet.  

 
Helse Nord IKT – 
evaluering, oppfølging av 
styresak 94-2005 

o ref. styresak 94-2005 – pkt. 7, 2. setning: 
Våren 2007 fremlegges en evaluering.  

o Utsatt flere ganger på grunn av flere 
forhold, jf. ADs muntlige orienteringer til 
styret. 

høsten 2013 o Det jobbes med utarbeidelsen av en 
fremdriftsplan for denne 
evalueringen. 

o Tildeling rammeavtaler for 
konsulenter er gjennomført. Vi 
avventer klagefristen.  

 
Incentiveprogram for 
ventetider (og 
korridorpasienter) 

o Oppfølging fra styremøte 21MAR2013 i f. m. 
behandling av styresak 28-2013 Årlig 
melding 2012. Styret ber om at AD vurderer 
incentiveprogram for ventetider, slik vi har 
for fristbrudd. 

 

høsten 2013 o Satsing på fristbrudd med økonomisk 
premiering har gitt gevinst. Det 
gjenstår nå ca 20 mill kroner av 
”premiepengene”.  

o Det vil bli vurdert nye initiativ fra 
høsten samt et fokus på å beholde lave 
fristbruddstall. Forslag til tiltak vil bli 
forelagt styret. 

o Korridorpasienter er en mer krevende 
parameter på grunn av 
ombygging/nybygg og måten 
parameteren registreres. 

 
Internrevisjonsrapport 
11/2012: Helse Nord 
RHFs styring og kontroll 
med FIKS-programmet, 
oppfølging av styresak 
22-2013 
 
 

o ref. styresak 22-2013, vedtakets punkt 2: 
Styret ber adm. direktør sørge for at 
rapportens anbefalinger følges opp, og 
orientere styret om iverksatte 
forbedringstiltak i løpet av høsten 2013. 

høsten 2013 o Ingen spesielle anmerkninger. 
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Praktisering av 
vernebestemmelsene 
knyttet til arbeids- og 
hviletid i Helse Nord, 
status og utvikling – 
oppfølging av styresak 
32-2013 
 

o ref. styresak 32-2013, vedtakets punkt 5: 
Styret ber adm. direktør om å rapportere 
tilbake til styret på status og utviklingen i 
løpet av høsten 2013. 

høsten 2013 o Ingen spesielle anmerkninger. 

Samhandlingsreformen, 
konsekvenser for enkelte 
pasientgrupper, 
oppfølging av styresak 
25-2013 

o ref. styresak 25-2013: Styret i Helse Nord 
RHF ber adm. direktør om å følge opp dette 
spørsmålet i samhandlingsarenaen mellom 
kommuner og helseforetak/regionalt 
helseforetak. Styret ber videre om en 
orientering i et senere styremøte om status 
for disse pasientgruppene. 

 

høsten 2013 o Samhandlingsreformen og 
konsekvenser for enkelte 
pasientgrupper følges opp av 
ansvarlig for samhandling i dialog 
med fagavdelingen.  

o Saken vil bli forelagt styret høsten 
2013.   

 
Reisepolicy for 
pasientreiser i Helse 
Nord, evaluering, 
oppfølging av styresak 2-
2013 

o ref. styresak 2-2013, vedtakets punkt 3: 
Styret ber videre om at reisepolitikken for 
pasientreiser av 1. desember 2009 
gjennomgås og evalueres. Styresak om ny 
reisepolitikk for pasientreiser legges frem 
for styrets behandling senest høsten 2013. 

senest  
høsten 2013 

o Prosjektmandat på evalueringen av 
reisepolicy er under utarbeiding og vil 
bli distribuert ut til 
Pasientreisekontorene i løpet av uke 
18.  

o Regionalt brukerutvalg vil bli invitert 
til møte i løpet av uke 19, hvor vi 
ønsker innspill og tilbakemeldinger på 
mandatet til evalueringen av 
reisepolicy. Møtet vil bli avhold i 
månedsskiftet mai/juni 2013. 

o Evalueringen i henhold til 
prosjektmandatet vil foregå 
fortløpende frem til og med høsten. 

o Møte med RBU, hvor evalueringen 
presenteres og hvor vi ønsker 
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konkrete tilbakemeldinger tas i løpet 
av høsten 2013, i forkant av 
fremleggelsen til styret. 

o Endelig evaluering legges frem til 
styrets behandling i løpet av høsten 
2013 
 

Seniorpolitikk i Helse 
Nord – forslag, 
oppfølging av styresak 
40-2012 

o ref. styresak 40-2012, vedtakets punkt 2: 
Styret ber adm. direktør sørge for at forslag 
til ny seniorpolitikk legges frem for styret i 
løpet av våren 2013. 

 

25SEP2013 o Ingen spesielle anmerkninger. 

Internrevisjonsrapport 
04/2012: Bestilling og 
mottak av prøvesvar i 
Helse Nord – iverksetting 
av nødvendige tiltak, 
oppfølging av styresak 
79-2012 og 158-2012 

o ref. styresak 158-2012 
Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling 
og mottak av prøvesvar i Helse Nord – 
forpliktende tiltaksplan, oppfølging av 
styresak 79-2012, vedtakets punkt 2: Styret 
ber om å få fremlagt ny sak, når nødvendige 
tiltak er iverksatt, senest innen utgangen av 
2013. 

 

senest innen 
utgangen av 2013 

o Saken følges opp i dialog med 
internrevisjonen.  

o Dette for å sikre en oppfølging i tråd 
med intensjonene/forventningene fra 
internrevisjonen.   

Byggeprosjekter i Helse 
Nord, tertialrapportering 

o ref. styresak 97-2010 Byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 
30. april 2010 for Nordlandssykehuset Bodø 
somatikk – byggetrinn 2: Styret ber om å bli 
informert om fremdrift og 
kostnadsutvikling for prosjektene hvert 
tertial. Dersom det oppstår avvik av 
betydning, skal dette rapporteres særskilt. 

 
 
 

30OKT2013 o Ingen spesielle anmerkninger. 
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Desentralisert 
fødselsomsorg i Helse 
Nord – konsekvenser av 
seleksjonskriterier m. m., 
oppfølging av styresak 7-
2012og 122-2012 

o ref. styresak 7-2012 Desentralisert 
fødselsomsorg i Helse Nord, oppfølging av 
styresak 31-2011, vedtakets punkt 4: Styret 
ber adm. direktør fremlegge en styresak 
som beskriver konsekvenser av de innførte 
seleksjonskriteriene på pasientstrømmene 
og om mulig på behandlingskvaliteten i 
regionen innen to år. 

o ref. styresak 122-2012, vedtakets punkt 2: 
Styret ber adm. direktør om å gjennomføre 
en analyse av seleksjonskriteriene for å se 
nærmere på deres effekt på kvaliteten i 
fødselsomsorgen. Analysen bes lagt frem for 
styret, etter at seleksjonskriteriene er 
implementert. 

 

innen FEB2014 o Registrering av seleksjon er innført i 
januar 2013.  

o Data fra NFR foreligger på flere andre 
kvalitetsindikatorer.  

o I desember 2013 er det planlagt 
fellessamling for regionalt fagråd 
gynekologi og perinatalkomiteene.  

o Tema er utvikling det siste året, evt. 
effekter av seleksjon eller andre 
kvalitetskriterier og gjennomgang av 
hittil registrerte kvalitetsindikatorer, 
evt. justering av disse.  

o Høsten 2014 planlegges et til liknende 
møte hvor resultatene fra innførte 
kvalitetskrav og seleksjonskriterier 
skal gjennomgås. En regner med at en 
da vil tydeligere se trender/effekter. 

 
Private sykehustjenester 
vs. egne tjenester innen 
TSB, analyse for 
budsjettåret 2013, 
oppfølging av styresak 
12-2013 
 

o ref. styresak 12-2013, vedtakets punkt 2: 
Styret ber adm. direktør om å legge frem en 
ny analyse for budsjettåret 2013, da også 
med en vurdering av behandlingskvalitet og 
resultatoppnåelse. 

APR/MAI2014 o Regionalt fagråd har utarbeidet 
kvalitetsindikatorer for 
rusbehandling.  

o Disse skal forankres i fagsjefmøte i 
juni 2013, og registrering planlegges 
startet etter sommerferien.  

o Resultatene skal samles i RHFet og 
legges frem for det regionala fagrådet 
til analyse/justering, evt. videre 
arbeid mot et kvalitetsregister.  

o For å kunne si noe om kvaliteten for 
budsjettåret 2013, vil disse dataene 
trolig ikke kunne gi fullgode svar, men 
kan forhåpentligvis vise trender og 
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forskjeller, hvis man har registrert i 
minst seks måneder. dvs. styresaken 
kan først legges frem i april/mai 2014. 

Implementering av 
nasjonale kvalitetskrav 
til fødselsomsorgen i 
Helse Nord – risiko- og 
sårbarhetsanalyse av 
fødetilbudet i HN, 
oppfølging av styresak 
121-2012 
 

o ref. styresak 121-2012, vedtakets punkt 3: 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør 
legge frem en risiko- og sårbarhetsanalyse 
for fødetilbudet i Helse Nord innen 
utgangen av 2014. Denne skal danne 
grunnlaget for evaluering av den framtidige 
tjenesten. 

i begynnelsen av 
2015 

o ROS-analyse må avventes til tidligst 
høsten 2014 for å kunne si noe sikkert 
om reell risiko for å lykkes med 
implementering av kvalitetskrav.  

o ROS-analyse skal gis i oppdrag i HFene 
innen utgangen av 2014.  

o Deretter skal det lages en ROS-analyse 
for helse regionen samlet i 
begynnelsen av 2015. 

 
Hammerfest sykehus, 
totalrenovering eller 
nybygg, oppfølging av 
styresak 69-2011  

o ref. styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. 
rullering av investeringsplanen, vedtakets 
punkt 8: Styret er inneforstått med at 
Hammerfest sykehus må totalrenoveres 
eller bygges nytt i et 15 års perspektiv. 
Styret ber derfor om en utredning innen 
2015 som danner grunnlag for en slik 
avgjørelse. 

o ref. styresak 65-2012/3 Oppfølging av 
styrets vedtak: Utredningen må 
fremskyndes, jf. AD’s muntlig orientering 
under behandling av saken. 

o ref. styresak om oppfølging av styrets 
vedtak i NOV2012: Alternativ 
fremdriftsplan må bli en del av rulleringen 
av nåværende plan i JUN2013. 

 
 
 

innen 2015 
 
 

o Tidsplan vil følge av revidert 
langtidsbudsjett som styrebehandles i 
juni 2013. 
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Etikk- og verdiarbeid i 
foretaksgruppen, 
oppfølging av styresak 8-
2012 

o ref. styresak 8-2012 Verdibasert hverdag – 
resultat av prosjektet, vedtakets punkt 3: 
Styret ber adm. direktør om å gjennomføre 
en evaluering av etikk- og verdiarbeidet i 
organisasjonen som helhet i 2015. 

i 2015 o Ingen spesielle anmerkninger. 

Prosjekt lærlinger i Helse 
Nord – sluttrapport, 
oppfølging av styresak 
153-2012 

o ref. styresak 153-2012 Organisering av 
lærlinger i Helse Nord, vedtakets punkt 3: 
Styret i Helse Nord RHF ber om at det 
utarbeides en sluttrapport som legges frem 
for styret, når prosjektet er gjennomført, 
forslagsvis i slutten av 2015. 

i slutten av 2015 o Ingen spesielle anmerkninger. 

 
Andre styresaker  
– rullerende eller ikke 
datofestet 

Anmerkning planlagt til 
styremøte 

status 

Bilambulansetjenesten – 
evaluering 

o ref. styresak 52-2009 Kartlegging av 
bilambulansetjenesten perioden 2004-
2008, vedtakets punkt 1: … Rapporten skal 
inngå som et av grunnlagene i en 
kommende evaluering. … 

 

ikke tidfestet o Denne er det ikke mulig å svare ut så 
lenge vi ikke har et eget journalsystem 
for ambulansene.  

o Det er fortsatt ikke innført og det er 
ikke klart, når dette vil bli innført. 
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