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Styresak 67-2014/4 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 27. 
november 2013, jf. styresak 133-2013/3. 
 
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 

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

o ref. styresak 72-2013, 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. 

 

18JUN2014 Denne orienteringen implementeres i 
styresak om 
spesialisthelsetjenestetilbudet i 
Alta/Vest-Finnmark som behandles i 
samme styremøte som rullering av 
investeringsplanen. 
 

Regionalt 
lederutviklingsprogram 

o ref. styresak 66-2013/3 Oppfølging av 
styrets vedtak, tilbakemelding: Det legges 
fram en orienteringssak i styremøte i juni 
2013. Her vil det fremgå plan for 
involvering av helseforetakene. 
Ferdigstillelse av regionalt 
lederutviklingsprogram våren 2014. 

 

18JUN2014 Programmet blir ikke ferdig før 
sommeren.  
 
Det vil bli lagt frem en orienteringssak 
med informasjon om status i arbeidet og 
bakgrunn for forsinkelse. 

Strategiplan for innkjøp i 
Helse Nord 2014-2017, 
oppfølging av styresak 
19-2014 

o ref. styresak 19-2014, vedtak: Styret i Helse 
Nord RHF tar informasjonen om 
innkjøpsstrategi i Helse Nord 2014-2017 til 
orientering. Styret avventer 
helseforetakenes styrebehandling av 
innkjøpsstrategien, før den behandles av 
styret i Helse Nord RHF. 

 

18JUN2014 Fremlegg av styresaken forutsetter at alle 
helseforetak har gitt tilbakemelding om 
styrebehandling. 

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

o ref. styresak 74-2013, vedtakets punkt 2: 
Styret ber adm. direktør om å legge frem en 
orienteringssak om omstillingsprogrammet 
til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
når denne foreligger. 

 

27AUG2014 Forutsatt at Universitetssykehuset Nord-
Norge HF holder fremdriftsplanen, vil 
denne saken fremmes som planlagt i 
august 2014.  
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Helse Nord IKT – 
evaluering, oppfølging av 
styresak 94-2005 

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

o ref. styremøte 19NOV2008 – muntlig 
orientering AD: Saken utsettes til 
2009/2010. 

o ref. styresak 105-2009/3 og styrets 
behandling av oversikten i styremøte 
18NOV2009 – etter plattformprosjektet 

o ref. styresak om oppfølging av styrets 
vedtak i NOV2012: Saken må ev. fremmes 2. 
kvartal 2013, avhengig av konsulenthusets 
fremdriftsplan. 

o Styresak er planlagt 2. kvartal 2014, jf. 
styresak 133-2013/3. 

 

over sommeren 
2014 
 

Går som planlagt. 

Oppfølging av IR-rapport 
06/2014 
Dokumentstyring i Helse 
Nord RHF, 
internrevisjonens 
anbefalinger, jf. styresak 
53-2014 
 

o ref. styresak 53-2014, vedtakets punkt 2: 
Styret ber adm. direktør om å legge fram en 
orientering om oppfølgingen av 
internrevisjonens anbefalinger innen 
utgangen av september 2014. 

24SEP2014 Styresaken går som planlagt.  
 
Alle anbefalinger følges opp.  
Plan for gjennomføring følges. 

Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø – 
etablering av permanent 
parkeringshus, 
vurdering, oppfølging av 
styresak 60-2013 

o ref. styresak 60-2013, vedtakets punkt 3: 
Styret ber adm. direktør om å orientere 
styret om resultat av vurderingen om 
etablering av permanent parkeringshus i 
Breivika.  

o 4. kvartal 2014, jf. styresak 133-2013/3 
 
 
 

4. kvartal 2014 Forutsatt at Universitetssykehuset Nord-
Norge HF holder fremdriftsplanen, vil 
denne saken fremmes som planlagt 4. 
kvartal 2014. 
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Oppfølging av 
Internrevisjonsrapport 
06/2013: Henvisninger 
og ventelister i Helse 
Nord – HF-enes 
handlingsplaner, jf. 
styresak 116-2013 

o ref. styresak 116-2013, vedtakets punkt 2: 
Styret ber adm. direktør om å legge fram til 
orientering helseforetakenes 
styrebehandlede handlingsplaner innen 
utgangen av mars 2014. 

o ref. styresak 41-2014/2 Orienteringssaker, 
4. strekpunkt: Informasjon fra AD om 
utsettelse til høsten 2014 på grunn av 
manglende styrebehandling i 
helseforetakene.  

 

høsten 2014 Ingen spesielle anmerkninger. 

Pasientreiser – lange 
transportveier, klager til 
fylkeslegene, oppfølging i 
forbindelse med 
behandling av styresak 
128-2013 

o ref. styresak 128-2013 – 
oppfølgingspunkter: 
• Styresak om utviklingen i antall 

klagesaker. Hva slags klagesaker? 
• Foreta en brukerundersøkelse på 

pasienttransport? 
• I denne saken skal også status for 

opplæringen av rekvirenter redegjøres 
for. 

 

høsten 2014 Går som planlagt 

Ferieplanlegging i Helse 
Nord – styrket samarbeid 
mellom HF-ene for 
ferieperioden 2015 og 
senere år, oppfølging av 
styresak 130-2013 

o ref. styresak 130-2013, vedtakets punkt 3: 
Styret ber om å få lagt frem en styresak 
høsten 2014 som beskriver fremtidige 
muligheter for et styrket samarbeid mellom 
helseforetakene for ferieperioden 2015 og 
senere år. 

 

høsten 2014 Det er etablert et samarbeid mellom 
lederne for rehabiliteringsavdelingene i 
HF-ene, bl.a. for å avklare samarbeid i 
ferier.  
 
Det samme gjelder sommerstenging av 
fødestuer/avdelinger ved 
Helgelandssykehuset og 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
Narvik.  
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Saken planlegges lagt frem i styremøtet i 
oktober 2014. 
 

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. 

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

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 forskjeller, 
hvis man har registrert i minst seks 
måneder. dvs. styresaken kan først legges 
frem i april/mai 2014. 

 

29OKT2014 Forutsatt at Samdatarapporten kommer 
som i fjor i august 2014, vil styresaken 
kunne fremmes i oktober 2014.  
 
Det avholdes planleggingsmøte i juni 
2014. 

Etablering av regionale 
datasentre i Bodø og 
Tromsø, kontrakter og 
kostnadsestimater, 
oppfølging av styresak 
49-2014 

o ref. styresak 49-2014, vedtakets punkt 5: 
Styret ber adm. direktør videre om å legge 
fram en endelig vurdering rundt behovet 
for sikkerhetsløsninger og 
gjenopprettingssenter (DSDRT) i Bodø i 
styremøte i oktober 2014. 

 

29OKT2014 Går som planlagt 

FIKS-program – 
realisering av 
resultatmål og effektmål, 
oppfølging av styresak 
127-2013 
 

o ref. styresak 127-2013, vedtakets punkt 3: 
Styret ber adm. direktør legge frem en plan 
for realisering av resultat og effektmål 
innen 30. oktober 2014. 

29OKT2014 Går som planlagt 
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Nordlandssykehuset 
Bodø – bygg for kliniske 
kontorarbeidsplasser, 
plan for endelig 
gjennomføring – 
oppfølging av styresak 
141-2014 

o ref. styresak 141-2013, vedtakets punkt 5: 
Styret ber om at styrebehandlet plan for 
endelig gjennomføring legges frem, når 
detaljprosjektering er ferdigstilt. Før saken 
fremmes for styret i Helse Nord RHF, må 
styret i Nordlandssykehuset HF 
styrebehandle følgende: 
o Økonomien i helseforetaket 

(bærekraftsanalysen) for å vise at 
helseforetaket er i stand til å håndtere 
de økte kostnader som følger av hele 
byggeprosjektet i perioden frem til 
2020. 

o Analysene må risikovurderes i forhold 
til endringer i premissene som: 
avskrivninger, renter, 
aktivitetsavhengige inntekter og 
omstillingstakt. 

o Tiltaksplan for å løse 
omstillingsutfordringen og mulige 
konsekvenser av endringer i 
forutsetningene. 

o Buffere og reserver i 
investeringsrammene. 

 

29OKT2014 Går som planlagt 

Etablering av regionale 
datasentre i Bodø og 
Tromsø, fullverdig 
gjenopprettingssenter i 
Bodø, oppfølging av 
styresak 143-2013 
 

o ref. styresak 143-2013, vedtakets punkt 4: 
Adm. direktør bes legge frem plan for 
fullverdig gjenopprettingssenter med lese- 
og skrivefunksjonalitet for data lokalisert i 
Bodø. 

29OKT2014 ref. styresak 49-2014: Styrets vedtak i 
punkt 4 i styresak 143-2013 gjelder DSDRT 
og er aktuelt i tilfelle langvarig bortfall av 
DS1 og DS2, for eksempel ved brann eller 
sabotasje i begge sentre. Det er vurdert to 
alternativer, ett av dem i tilknytting til ny 
fløy for kliniske kontorer i Bodø. 
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Behandling av denne saken er utsatt til 
oktober 2014. Det foreslås derfor at styrets 
vedtak i punkt 4 i styresak 143-2013 
behandles samtidig. 
 

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

o ref. styresak 59-2013, 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, vedtakets punkt 3: 
Styret viser til styresak 59-2013 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 
A-fløy – bærekraftanalyse og 
omstillingsprogram, oppfølging av styresak 
70-2012, vedtakets punkt 3 og ber adm. 
direktør om å legge frem en prognose for 
kostnadsnivået, når det foreligger 
forpliktende tilbud på de første 
delentreprisene. 

o Styresaken vil komme sannsynligvis våren 
2014, jf. styresak 133-2013/3 

 

slutten av 2014 På grunn av endret utbyggingsstrategi, jf. 
styresak 64-2014 vil prognosen for 
kostnadsnivået først foreligge i slutten av 
2014.  

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: 

mot slutten av 2014 Fagavdelingen vil sende ut et brev til 
helseforetakene for å minne om at de må 
utføre ROS-analyse av egen virksomhet.  
Det vil bli utarbeidet en mal for å sikre lik 
rapportering innen utgangen av året.  
 
Fagavdelingen tar sikte på å levere en 
samlet tilbakemelding etter gjennomgang 
i fagråd for gynekologi. Styresak våren 
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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?  

o Før sommeren 2014, jf. styresak 133-
2013/3. 

 

2015. 
 
Status pasientstrømmer: Fagrådet har 
startet arbeidet, og planlegger å 
samarbeide med SKDE for å kvalitetssikre 
best mulige data. 
 
Arbeidet er iverksatt og rutiner er 
utarbeidet. Saken skal behandles i 
fagsjefmøtet, og nye rutiner planlegges 
iverksatt fra 1. september 2014.  
 

Anskaffelse private 
spesialiserte 
rehabiliteringstjenester, 
orientering om 
anskaffelsen - oppfølging 
av styresak 144-2013 
 

o ref. styresak 144-2013, vedtakets punkt 3: 
Styret ber adm. direktør om å legge frem en 
orientering om resultatet av anskaffelsen 
etter at anskaffelsen er gjennomført. 

etter at prosjektet 
er avsluttet 
01NOV2014 

Går som planlagt. 
 
Dato for sak til styret vil muligens 
justeres. Tilbud ble levert forrige uke. 

Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, 
PET-senter – 
forprosjektrapport, 
oppfølging av styresak 
18-2014 

o ref. styresak 18-2014, vedtakets punkt 5: 
Styret ber om at forprosjektrapport legges 
frem som sak ved årsskiftet 2014/15 med 
sikte på realisering av prosjektet innen 
2017. Saken skal inneholde en oppdatert 
gjennomførings- og finansieringsplan for 
prosjektet. Før forprosjektrapport legges 
frem for styret i Helse Nord RHF, skal det 
gjennomføres en oppdatering av løsninger 

årsskiftet 
2014/2015 

Arbeidet med forprosjektet pågår og vil 
være ferdig ved årsskiftet i tråd med 
styrets bestilling.  
 
Styrebehandling planlegges februar 2015.  
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og forslag til mulige kostnadsreduksjoner 
og med endelig kostnadsoverslag for P50 og 
P85 inkludert prisstigning og 
byggelånsrenter, samt oppdatert 
bærekraftsanalyse for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, der 
det er vist hvordan 
omstillingsutfordringene for helseforetaket 
er løst. 

 
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 Fremdriftsplan avklares i forhold til 
langsiktig plan. 

Implementering av 
nasjonale kvalitetskrav 
til fødselsomsorgen i 
Helse Nord – risiko- og 
sårbarhetsanalyse av 

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 

i begynnelsen av 
2015 

Saken vil bli fulgt opp gjennom ROS-
analysene som helseforetakene gjør. 
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fødetilbudet i HN, 
oppfølging av styresak 
121-2012 

grunnlaget for evaluering av den framtidige 
tjenesten. 

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

Oppfølging av 
Internrevisjonsrapport 
01/2013: Revisjon av 
tverrgående prosesser 
mellom helseforetak som 
har pasientreisekontor 
og Pasientreiser ANS – 
status i arbeidet med 
tiltaksplanen, jf. styresak 
37-2014 
 

o ref. styresak 37-2014, vedtakets punkt 2: 
Styret ber adm. direktør påse at rapportens 
anbefalinger fortsatt følges opp i nært 
samarbeid med de berørte helseforetakene 
i regionen, de andre regionale 
helseforetakene og Pasientreiser ANS, og 
kommer tilbake til styret med informasjon 
om status i arbeidet med tiltaksplanen 
våren 2015. 

våren 2015 Går som planlagt. 

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 Går som planlagt. 
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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 Går som planlagt. 
  

Seniorpolitikk i Helse 
Nord – evaluering, 
oppfølging av styresak 
34-2014 

o ref. styresak 34-2014, vedtakets punkt 5: 
Styret ber om at det gjennomføres en 
evaluering av den nye seniorpolitikken 
innen utgangen av 2017 for å se om 
målsettingene i planen er oppnådd. 

o ref. styremøte 27MAR2014, oppfølging: 
Evalueringen må svare på, om tiltakene har 
noen effekt. 

 

høsten 2017 Går som planlagt. 
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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 105-2009/3 og styrets 
behandling av oversikten i styremøte 
18NOV2009 

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) 

 

utsatt på ubestemt 
tid 

Denne er det ikke mulig å svare ut så 
lenge vi ikke har et eget journalsystem for 
ambulansene. Det er fortsatt ikke innført, 
og det er uvisst, når det kan bli. Denne 
saken er utsatt på ubestemt tid. 

AMK-strukturen i Helse 
Nord, utredning to 
sentraler, oppfølging av 
styresak 48-2014 

o ref. styresak 48-2014, vedtakets punkt 4:  
o Styret ber adm. direktør utrede nærmere 

muligheten for en organisering med to 
AMK-sentraler i Nord-Norge, jfr. 
prosjektgruppens utredning. En beslutning 
om en eventuell overgang til to må baseres 
på en nærmere vurdering av: 

• God kvalitet på tjenesten 
• Bruken av personellressurser 
• Økonomiske konsekvenser 
• Organisatoriske konsekvenser 

 
 
 

ikke tidfestet Ingen ny informasjon. 
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Etablering av regionale 
datasentre i Bodø og 
Tromsø, kontrakter og 
kostnadsestimater, 
oppfølging av styresak 
49-2014 
 

o ref. styresak 49-2014, vedtakets punkt 4: 
Styret ber adm. direktør om å legge frem en 
orientering, når kontrakter er inngått og 
endelige kostnadsestimater foreligger. 

ikke tidfestet Ingen ny informasjon. 
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