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Styresak 44-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av 

nye metoder – fullmakt til adm. direktør og 

beskrivelse av beslutningsprosess, jf. styresak 

33-2014 
Saken behandles elektronisk, og vedtaket protokollføres i 
styremøte, den 29. april 2014. 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for 
innføring av nye metoder – de regionale helseforetakenes rolle og ansvar i styremøte, den 
27. mars 2014.  
 
I forbindelse med behandling av denne saken ba styret om å få lagt frem en egen 
styresak for å gi adm. direktør de nødvendige fullmaktene og for å få en beskrivelse av 
prosessen for innføring av nye metoder frem mot beslutningen som tas av de adm. 
direktører i de regionale helseforetak (RHF). 
 
Denne saken fremmes for å 
1. tydelig beskrive prosessen for innføring av nye metoder frem mot beslutningen som 

tas av de adm. direktører i de regionale helseforetak. 
2. gi adm. direktør i Helse Nord RHF eksplisitt fullmakt til å ta disse beslutningene. 
 
Beskrivelse av beslutningsprosessen 
Beslutningsprosessen er beskrevet detaljert i styresak 33-2014, og den kan 
oppsummeres som følger: 
 
1. Bestillerforum RHF1

2. Sekretariatet i Bestillerforum RHF oversender/overleverer rapporten til de adm. 
direktørene i RHF-ene til beslutning (med kopi til fagdirektørene).  

 mottar ferdig rapport fra Legemiddelverket og/eller 
Kunnskapssenteret (avhengig av type metode).  

3. Adm. direktør ber fagdirektøren i eget RHF om en anbefaling.  
4. Fagdirektørene diskuterer saken(e) seg imellom og oppnår enighet. 
5. Fagdirektøren(e)s råd/anbefaling oversendes til de adm. direktører i RHF-ene. 
6. De adm. direktørene i RHF-ene innkalles til særskilt møte for beslutning om 

innføring av nye metoder. Adm. direktør i Helse Nord RHF tar beslutning i dette 
møtet på vegne av eget RHF. 

                                                        
1 Etablert i forbindelse med innføring av system for innføring av nye metoder i helsetjenesten, jf. styresak 
50-2014 System for innføring av nye metodar i helsetenesta – etablering av ”Bestillarforum RHF”) 



 

Fullmakt til adm. direktør 
Styret i Helse Nord RHF gir gjennom behandling av denne styresaken, adm. direktør i 
Helse Nord RHF de nødvendige fullmakter til å ta beslutninger innenfor Nasjonalt 
system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar beskrivelsen av beslutningsprosessen mellom de adm. 
direktører i de regionale helseforetakene til orientering. 

 
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å ta de nødvendige beslutninger for innføring av 

nye metoder som beskrevet i saksfremlegget. 
 
 
Bodø, den 10. april 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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