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Styresak 133-2013/3 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, sist i styremøte, den 22. 
mai 2013, jf. styresak 66-2013/3. 
 
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, 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 

Etablering av regionale 
datasentre i Bodø og 
Tromsø – endelig 
beslutning av etablering 
og vurdering av 
alternativ bruk av 
midlene til investering i 
permanent datasenter, 
oppfølging av styresak 
73-2013 og 90-2013 
 

o ref. styresak 90-2013 Etablering av regionale 
datasentre i Bodø og Tromsø – forskjellige 
alternativer, oppfølging av styresak 73-2013, 
vedtakets punkt 3: Styret i Helse Nord RHF 
ber om å få saken om etablering av 
regionale datasentre til endelig beslutning 
innen desember 2013. Styret ber om å få 
lagt frem en vurdering av alternativ bruk av 
midlene til investering i permanent 
datasenter. 

18DES2013 Styresaken er under planlegging. 

Internrevisjonsrapport 
01/2013: Revisjon av 
tverrgående prosesser 
mellom helseforetak som 
har pasientreisekontor 
og Pasientreiser ANS – 
oppfølging av rapportens 
anbefalinger, oppfølging 
av styresak 93-2013 
 

o ref. styresak 93-2013 Internrevisjonsrapport 
1/2013: Revisjon av tverrgående prosesser 
mellom helseforetak som har 
pasientreisekontor og Pasientreiser ANS, 
vedtakets punkt 3: Styret ber om å bli 
orientert om status i oppfølgingen av 
rapportens anbefalinger innen utgangen av 
2013. 

18DES2013 • Det arbeides både nasjonalt og 
regionalt med denne saken.  

• Planlagt styresak i DES2013 som 
vedtatt. 

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. 

 

18DES2013 • Seksjon for somatikk i fagavdelingen 
arbeider med saken.  

• Det er planlagt møte med 
helseforetakene 18NOV2013, og 
oppfølgende styresak vil bli utarbeidet 
i etterkant av dette møtet. 
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Nasjonalt samarbeid om 
innkjøp og 
forbedringsprosesser – 
resultat av arbeidet, 
oppfølging av styresak 
15-2013 

o ref. styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid 
om innkjøp og forbedringsprosser, 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 
standardisering og samhandling. Det 
nasjonale prosjektet vil frem til mai 2013 
gjennomføre fase 2 av prosjektet.  

  

DES2013/FEB2014 Styret vil bli orientert om saken i 
styremøte i DES2013, ev. FEB2014. 

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

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

 

26FEB2014 • Styresaken er under arbeid.  
• Endret fremdriftsplan med 

styrebehandling i HF-ene i DES2013.  
• Påfølgende styrebehandling i RHF-et 

blir i slutten av FEB2014. 

Internrevisjonsrapport 
06/2013: Henvisninger 
og ventelister i Helse 
Nord – HF-enes 
handlingsplaner, 
oppfølging av styresak 
116-2013 
 

o ref. styresak 116-2013 
Internrevisjonsrapport 06/2013: 
Henvisninger og ventelister i Helse Nord - 
oppsummering, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om å legge fram til 
orientering helseforetakenes 
styrebehandlede handlingsplaner innen 
utgangen av mars 2014. 

 
 
 
 
 

innen utgangen av 
mars 2014 

Ny sak etter styremøte 30OKT2013.  
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Helse Nord IKT – 
evaluering, oppfølging av 
styresak 94-2005 

o ref. styresak 94-2005 Etablering av Helse 
Nord IKT – vedtakets punkt 7: Styret 
forutsetter at det høsten 2006 legges frem 
en rapport om utviklingen av IKT-enheten. 
Våren 2007 fremlegges en evaluering. 

 

2. kvartal 2014 
 

Styresak er planlagt 2. kvartal 2014. 

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

o ref. styresak 70-2012 Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av 
forprosjektrapport og beslutning om 
detaljprosjektering og bygging, vedtakets 
punkt 8: Styret ber adm. direktør komme 
tilbake med idé- og konseptrapport for PET-
senter til behandling i styret. 

 

våren 2014 Styresaken vil komme sannsynligvis 
våren 2014. 

Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, A-
fløy – prognose for 
kostnadsnivået, 
oppfølging av styresak 
59-2013 

o ref. styresak 59-2013 Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 
bærekraftanalyse og omstillingsprogram, 
oppfølging av styresak 70-2012, vedtakets 
punkt 3: Styret i Helse Nord RHF ber om at 
det legges frem en prognose for 
kostnadsnivået, når det foreligger 
forpliktende tilbud på de første 
delentreprisene. 

o ref. styresak 74-2013 Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 
detaljprosjektering og entrepriseplan, 
godkjenning, oppfølging av styresak 59-
2013, vedtakets punkt 3: Styret viser til 
styresak 59-2013 Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 
bærekraftanalyse og omstillingsprogram, 
oppfølging av styresak 70-2012, vedtakets 

våren 2014 Styresaken vil komme sannsynligvis 
våren 2014. 
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punkt 3 og ber adm. direktør om å legge 
frem en prognose for kostnadsnivået, når 
det foreligger forpliktende tilbud på de 
første delentreprisene. 

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

o ref. styresak 12-2013 Anskaffelse av private 
sykehustjenester – TSB1

o ref. styresak 66-2013/3 Oppfølging av styrets 
vedtak: 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 forskjeller, 
hvis man har registrert i minst seks 
måneder. dvs. styresaken kan først legges 
frem i april/mai 2014. 

, analyse av pris og 
andre kriterier for valg av tilbydere, 
oppfølging av styresak 88-2012, 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 • Kvalitetsindikatorer er utarbeidet.  
• Det har vært en pilot ved rusenheten, 

Nordlandssykehuset HF. Denne er 
ikke ferdig evaluert.  

• De private rusinstitusjonene starter 
sine registreringer i denne måned.  

• Det tas sikte på at helseforetakenes 
rusinstitusjoner også starter i 
november/desember 2013. Det 
planlegges en styresak i april/mai 
2014. 

Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø – 
omstillingsprogram, 
oppfølging av styresak 
74-2013 

o ref. styresak 74-2013 Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 
detaljprosjektering og entrepriseplan, 
godkjenning, oppfølging av styresak 59-
2013, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. 
direktør om å legge frem en orienteringssak 
om omstillingsprogrammet til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, når 

MAI2014 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
har leid inn ekstern hjelp til å 
organisere prosessen, som kommer til 
å bli forholdsvis omfattende.  

• I utgangspunktet skal planen 
ferdigstilles i 2013, men dette ansees 
ikke som realistisk.  

• Antatt ferdigstillelse: Påsken 2014. 
                                                 
1 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk 
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denne foreligger. 
 

 

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 Kvalitet i 
fødselsomsorgen i Helse Nord, 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. 

o ref. styresak 47-2013 Organisering av 
intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i 
Helse Nord: Styremedlem Sandberg stilte 
følgende spørsmål: Ønsker en egen styresak 
om fødselsomsorg – med fokus på omsorg. 
Hvilket tilbud gis til kvinnene og deres 
familier i forhold til fødselsomsorg? Anm.: 
Dette spørsmålet kobles mot oppfølging av 
styresak om desentralisert fødselsomsorg. 

 
 
 
 

før sommeren 2014 • Nye seleksjonskriterier er innført i 
Helse Nord. Disse har så langt hatt 
kort virketid.  

• Når data fra medisinsk fødselsregister 
for 2013 foreligger (våren 2014), vil 
det være naturlig å analysere de 
endringer som nye seleksjonskriterier 
har medført på behandlingskvalitet og 
pasientstrømmer i regionen.  

• Saken vil også bli belyst i forhold til 
den økte ressursinnsats (jordmor og 
legestillinger). Den forventede effekt 
er 10 % økning i antall fødende som 
flyttes fra fødestue til fødeavdeling og 
10 % som flyttes fra fødeavdeling til 
kvinneklinikk.  

• En styresak kan tidligst forventes i 
forkant av sommeren 2014.   
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Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø – 
etablering av permanent 
parkeringshus, 
vurdering, oppfølging av 
styresak 60-2013 

o ref. styresak 60-2013 Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, plan for fremtidige 
parkeringsbehov, oppfølging av styresak 70-
2012, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. 
direktør om å orientere styret om resultat 
av vurderingen om etablering av permanent 
parkeringshus i Breivika.  

4. kvartal 2014 • Styresaken vil komme rett i etterkant 
av Strategisk Utviklingsplan for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

• Arbeidet vil begynne i januar 2014, og 
foreløpig prosjektplan har en 
tidsramme på 6-9 måneder, avhengig 
av tilgjengelige interne ressurser, 
særlig på Rus- og psykiatrifeltet.  

• I tillegg må det lyses ut 
arkitektkonkurranse og 
prosjekteringsassistanse i forhold til 
fremskriving av tjenestene og 
arealberegninger innenfor disse 
tjenestene.  

• Intern prosjektleder i HF-et vil lede 
selve idéfaseutredningen. 

 
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. 

 
 

innen 2015 
 
MÅ FREMSKYNDES 

Ingen spesielle anmerkninger pr. dags 
dato. 
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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 Implementering av 
nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i 
Helse Nord – regional handlingsplan, 
oppfølging av styresak 7-2012, 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. 

o ref. styresak 66-2013/3 Oppfølging av styrets 
vedtak:  
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. 

 

i begynnelsen av 
2015 

• Saken vil bli sett i sammenheng med 
foran nevnte sak knyttet til evaluering 
av konsekvens av innføring av nye 
seleksjonskriterier i fødselsomsorgen.  

• Den pågående risiko og 
sårbarhetsanalyse av fødetilbudet i 
Lofoten vil også være sentral i denne 
oppfølgingen.  

• Nasjonalt kunnskapssenters rapport 
om risiko ved bruk av vikarer vil også 
bli implementert i arbeidet.   

• Det planlegges en styresak våren 
2015. 

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 Ingen spesielle anmerkninger pr. dags 
dato. 

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 

i slutten av 2015 Ingen spesielle anmerkninger pr. dags 
dato. 
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for styret, når prosjektet er gjennomført, 
forslagsvis i slutten av 2015. 

 
 
 
Styresaker – 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. … 

o ref. styresak 65-2012/3 Oppfølging av styrets 
vedtak: Saken settes på sakslisten igjen, når 
rådgiver Trond Elsbak er tilbake fra 
permisjon (jf. AD’s muntlig orientering 
under behandling av saken) 

 

ikke tidfestet • Bilambulansetjenesten er tidligere 
evaluert.  

• Denne delen av styresaken lar seg ikke 
gjennomføre, før det er implementert 
egen elektronisk pasientjournal (EPJ) i 
ambulansetjenesten. Dette da 
behandling/tiltak gjennomført i 
ambulansen i dag ikke lar seg skille ut 
i pasientforløpet.  

• Styresaken er derfor fortsatt utsatt på 
ubestemt tid. 

 
MTU i Alta – utredning, 
oppfølging av styresak 
72-2013 

o ref. styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. 
rullering av investeringsplan, vedtakets 
punkt 10: Styret ber videre om å bli 
orientert om planlagt bruk av 20 mill 
kroner som er avsatt til medisinskteknisk 
utstyr i Alta, så snart dette er utredet. 

 

ikke tidfestet Ingen spesielle anmerkninger pr. dags 
dato. 
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