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Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for 

gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
 
 
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. 
mai 2015, jf. styresak 58-2015/4. 
 
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 

Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, PET -senter - oppdatert 
usikkerhetsanalyse, oppfølging av 
styresak 53-2015 

o ref. styresak 53-2015, vedtakets punk 3: Styret 
tar informasjonen om kvalitetssikringen av 
forprosjektet til orientering og ber adm. direktør 
om å komme tilbake til styret med en 
orienteringssak om den oppdaterte 
usikkerhetsanalysen, så snart den foreligger. 

 

16DES2015 Planlagt lagt frem i 
DES2015.  

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. 

o ref. styresak 58-2015/4 Oppfølging av styrets 
vedtak, status for gjennomføring: 
o Arbeidet er ikke påbegynt. 
o Forventet oppstart høst/vinter 2015. 

 

24FEB2016 Ingen anmerkninger. 

FIKS-program - status for regional 
forvaltning av kliniske systemer m. 
m., oppfølging av styresak 133-2014 

o ref. styresak 133-2014, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør legge frem status for regional 
forvaltning av kliniske systemer og konkrete 
områder for effekter og gevinster av IKT-
investeringene i slutten av 2015. 

 

24FEB2016 Planlagt lagt frem i 
MAR2016.  
 
Prosjektet har milepæl 
28FEB2016. 

Helse Nord IKT – fremtidig 
organisering, oppfølging av styresak 
97-2015 

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

o ref. styresak 97-2015 - vedtakets punkt 3: Styret 
ber adm. direktør om å legge frem sak om 
endelig beslutning ad. etablering av Helse Nord 
IKT som helseforetak, heleid av Helse Nord RHF, 
når nødvendig dokumentasjon foreligger. 

24FEB2016 
 

Planlagt lagt frem i 
AUG2016.  
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Muligheter for arealeffektivisering, 
oversikt over arealbehov og 
effektivisering - kontorplasser, 
oppfølging av styresak 62-2014 

o ref. styresak 62-2014, vedtakets punkt 3: Styret 
ber adm. direktør om å se på mulighetene for 
arealeffektivisering i tråd med vurderingene i 
denne saken. Sak med ny oversikt over 
arealbehov og forslag til effektivisering av 
arealbruk bes fremlagt for styret i løpet av første 
halvår 2015. 

o AD orienterer muntlig i styremøte 26MAR2015 
om utsettelse til høsten 2015. 

 

1. kvartal 2016 Planlagt lagt frem 
tidligst i MAI2016. 

Arealbehov i HF-ene - 
kontorplasser, oppfølging av 
styresak 62-2014 

o ref. styresak 62-2014, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om å få seg forelagt en ny 
oversikt over behovet for arealer i 
helseforetakene, når utviklingsplanene er ferdig 
utarbeidet, og registreringen av arealer i 
helsebyggene i den nasjonale databasen for 
klassifikasjonssystemet, er gjennomført. 

o AD orienterer muntlig i styremøte 26MAR2015 
om utsettelse til høsten 2015. 

 

1. kvartal 2016 
 
Sees i 
sammenheng 
med 
ovennevnte 
sak. 

 

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. 

o ref. styresak 58-2015/4 Oppfølging av styrets 
vedtak:  
o Må muligens utsettes til 2016.  
o Ikke endelig avklart. 

 

2016 Prosjektperioden varer 
til ut 2016.  
 
Planlagt lagt frem i 
FEB2017.  
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Oppfølging av 
Internrevisjonsrapport 06/2013: 
Henvisninger og ventelister i Helse 
Nord - HF-enes handlingsplaner, jf. 
styresak 46-2015/5    
 

o ref. styresak 46-2015/5: Adm. direktør vil legge 
fram en ny orientering for styret i Helse Nord 
RHF, når alle internrevisjonens anbefalinger er 
fulgt opp, senest mars 2016. 

senest 
30MAR2016 

Ingen anmerkninger. 

Oppfølging av 
Internrevisjonsrapport 08/2015: 
Refusjon fra NAV for Helse Nords 
løpende ytelser ved arbeidstakers 
fravær - oppfølging av styresak 86-
2015 
 

o ref. styresak 86-2015, vedtakets punkt 3: Styret 
ber adm. direktør om å legge fram en orientering 
om status for helseforetakenes oppfølging av 
internrevisjonens anbefalinger i løpet av våren 
2016. 

våren 2016 Planlagt lagt frem i 
APR2016.  

Samhandlingsreformen – 
resultater/konsekvenser, 
oppfølging fra styremøte 
28OKT2015 

o ref. styremøte 28OKT2015 (behandling av 
tertialrapport nr. 2-2015): 

o Samhandlingsreform – spørsmål Line M. 
Sandberg:  
o Hvordan har samhandlingsreformen slått ut, 

f. eks. på reinnleggelser?  
o Hvilke konsekvenser har 

samhandlingsreformen hatt for spesialist- og 
kommunehelsetjenesten? 

 

våren 2016 Styresak er planlagt 
lagt frem i 
APR/MAI2016.  

Sentralt datasenter i Helse Nord - 
migrering/flytting og konsolidering, 
innholdet i delprogrammer og 
ytterligere migreringsbehov - 
oppfølging av styresak 96-2015 

o ref. styresak 96-2015, vedtakets punkt 2 og 3: 
o Styret ber adm. direktør om å legge frem en 

konkret redegjørelse for innholdet i 
delprogrammene innen 30. april 2016.  

o Styret ber adm. direktør om å legge frem en 
vurdering av innhold og omfang av ytterligere 
migreringsbehov (ut over det som ligger i 
langsiktig plan) innen 30. april 2016. 

innen 
30APR2016 

Ingen anmerkninger. 
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Uønskede hendelser i 
foretaksgruppen - oversikt, 
oppfølging fra styremøte 
17JUN2015 

o I forbindelse med behandlingen av styresak 64-
2015 Plan 2016-2019 - inkl. rullering av 
investeringsplanen 2016-2023 ba styret om 
følgende:  
a. Aggregert oversikt over uønskede hendelser 

- sett over en lengre periode for å se på 
utviklingen. 

b. Form for rapportering som viser styret 
trenden i utviklingen. 

c. En gang i året. 
 

våren 2016 Ingen anmerkninger 

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. 

o ref. styresak 67-2014/4: Fremdriftsplan 
avklares i forhold til langsiktig plan. 

o ref. styresak 58-2015/4 Oppfølging av styrets 
vedtak: 
o Avhenger av langsiktig plan. 
o Strategisk plan for Finnmarkssykehuset HF 

er sendt ut på ny høring.  

tidligst 2016 
 

Planlagt lagt frem i 
FEB2016. 
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o Disse forsinkelsene gjør at det ventelig ikke 
blir styrebehandling og beslutning rundt 
Hammerfest før tidligst 2016. 

 
HF-enes beredskap innen IKT, vann, 
strøm og informasjonssikkerhet, 
oppfølging av styresak 46-2015/3 

o ref. styresak 46-2015/3, ADs 
vurdering/konklusjon:  
o Adm. direktør forventer at foretaksgruppen i 

løpet av 2016 har lukket de svakheter som 
Riksrevisjonen har påpekt i sin rapport. 

o Adm. direktør vil innen 1. september 2016 
legge frem en nærmere redegjørelse for 
styret i Helse Nord RHF om status innenfor 
begge områdene. 

 

innen 
01SEP2016 

Ingen anmerkninger 

Oppfølging av IR-rapport 05/2014 
Kompetanse, arbeids- og hviletid i 
bilambulansetjenesten i Helse Nord 
- status i helseforetakene, 
oppfølging av styresak 106-2014 og 
69-2015 

o ref. styresak 69-2015, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om å sikre at anbefalingene i 
Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, 
arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i 
Helse Nord følges videre opp i helseforetakene. 
Uavhengig av hvilke vaktordninger (arbeids- og 
hviletid) som besluttes, forutsetter styret at det 
inngås avtaler i tråd med lov- og avtaleverk. 
Styret ber om å bli orientert om status i arbeidet 
innen utgangen av 2016. 

 

innen 
utgangen av 
2016 

To-tre 
ambulanseplaner er ute 
på høring og skal 
iverksettes.  
Fellesprosjekt med 
seksjon HR/org. 
 
Planlagt lagt fram innen 
utgangen av 2016 som 
vedtatt. 

Regional fagplan habilitering, 
oppnådde resultater - oppfølging av 
styresak 113-2014 

o ref. styresak 113-2014, vedtakets punkt 5: Styret 
ber adm. direktør om tilbakemelding av de 
oppnådde resultatene innen utgangen av 2016. 

innen 
utgangen av 
2016 

Fagrådet for 
habilitering er 
oppmerksom på 
oppgaven og trenger 
tiden fram til ultimo 
2016.  
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Planlagt lagt frem i 
NOV/DES2016.  
 

Informasjonssikkerhet i 
foretaksgruppen - lukking av 
svakheter, oppfølging av styresak 
95-2015 

o ref. styresak 95-2015, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om å legge frem en helhetlig 
plan innen utgangen av 2016 for lukking av 
svakhetene som er påpekt i Riksrevisjonens 
rapport Riksrevisjonens kontroll med 
forvaltningen av statlige selskaper for 2013. 
Dokument 3:2 (2014-2015), del II, sak 2 og 3. 

 

innen 
utgangen av 
2016 

Ingen anmerkninger. 

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 Ingen anmerkninger 
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Styresaker – ikke datofestet Anmerkning planlagt til 

styremøte 
status 

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 

Utredningen er ikke er startet. 
Den avhenger av utbyggingen av 
nødnett (som er forsinket minst 
seks måneder) og ikke minst 
føringer i Nasjonal helse- og 
sykehusplan. 

Prosjekt Elektronisk Kurve 
og Medikasjon – rapport fra 
forprosjekt, oppfølging av 
styresak 125-2014 

o ref. styresak 125-2014, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør legge frem rapport fra 
forprosjekt med anbefaling om videre fremdrift, 
når aktivitetene i fase 2 er gjennomført. 

 

ikke 
tidfestet 

Foreløpig planlagt lagt frem 
AUG2016. 

Prosjekt Elektronisk Kurve 
og Medikasjon – plan for 
gevinstrealisering, oppfølging 
av styresak 125-2014 

o ref. styresak 125-2014, vedtakets punkt 3: Styret 
ber adm. direktør legge frem plan for 
gevinstrealisering som en del av 
beslutningsunderlaget for gjennomføringen av 
hovedprosjektet (fase 3). 

 

ikke 
tidfestet 

Foreløpig planlagt lagt frem 
AUG2016. 
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