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Styresak 67-2016/3 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 25. 
november 2015, jf. styresak 131-2015/6. 
 
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 

FAKT-program - forslag til 
innhold og omfang av 
ytterligere migreringsbehov, 
oppfølging av styresak 52-
2016 

o ref. styresak 52-2016, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om å legge frem forslag til 
innhold og omfang av ytterligere 
migreringsbehov (ut over det som ligger i 
langsiktig plan) innen 30. juni 2016. 

15JUN2016 Implementeres i styresak om Plan 
2017-2020.  

FIKS-prosjekt - ny generasjon 
EPJ og optimalisering av 
pasientforløp parallelt med 
innføringen av elektronisk 
medikasjon og kurve, rammer 
og innhold, oppfølging av 
styresak 51-2016 

o ref. styresak 51-2016, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør legge frem forslag til et eget 
prosjekt knyttet til arbeid med ny generasjon EPJ 
og optimalisering av pasientforløp parallelt med 
innføringen av elektronisk medikasjon og kurve. 
Rammer og innhold bes lagt frem i forbindelse 
med rullering av langsiktig plan i styremøte 15. 
juni 2016. Mandat for prosjektet bes lagt frem til 
orientering innen utgangen av 2016. 

o ref. styresak 51-2016, vedtakets punkt 3: Styret 
ber adm. direktør innarbeide finansiering av 
tilstrekkelige ressurser til funksjonell forvaltning 
av kliniske system ved rullering av langsiktig 
plan. 

15JUN2016 Implementeres i styresak om Plan 
2017-2020. 

Pasienttransport - tiltak for å 
bedre kvaliteten, oppfølging av 
styresak 23-2016/4 

o ref. vedtak i styresak 23-2016/4: Styret i Helse 
Nord RHF ber adm. direktør om å gi styret 
tilbakemelding i styremøtet i mai 2016 om tiltak 
som er iverksatt for å bedre kvaliteten på 
pasienttransporten.  

15JUN2016 • Dato for styrebehandling i 
Universitetssykehuset Nord-
Norge HF er ikke satt.  

• Foreløpig satt opp til styremøte i 
Helse Nord RHF i JUN2016. 

Helgelandssykehuset HF - 
idéfase, alternativer og 
kriterier for 
lokaliseringsalternativene, 

o ref. styresak 136-2015, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør innen juni 2016 legge frem en 
styresak om hvilke alternativer som skal utredes 
videre i idéfasen, samt hvilke kriterier 
lokaliseringsalternativene skal vurderes mot. 

31AUG2016 Ingen spesielle anmerkninger. 
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oppfølging av styresak 136-
2015 
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. 

 

AUG/SEP201
6 

• Usikkert, når denne saken kan 
komme.  

• Arealdel av 
Universitetssykehuset Nord-
Norge HFs utviklingsplan må 
utarbeides og styrebehandles i 
HF-et først. 

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. 

 

AUG/SEP201
6 
 
Sees i 
sammenheng 
med 
ovennevnte 
sak. 

se ovenfor 

Regional handlingsplan for 
rekruttering, oppfølging av 
styresak 53-2016 

o ref. styresak 53-2016, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om sørge for at 
rekrutteringsmetodikken utviklet i 
Spaniaprosjektet, implementeres i 
foretaksgruppen gjennom regional handlingsplan 
for rekruttering og stabilisering 

31AUG2016 Ingen spesielle anmerkninger. 

Utvidelse av 
spesialisthelsetilbudet i 
Alta/Vest-Finnmark, OU-
prosessen - oppfølging av 
styresak 14-2016 

o ref. styresak 14-2016, vedtakets punkt 5: Styret 
ber adm. direktør om en halvårlig orientering på 
OU-prosessen i prosjektet.  

 

31AUG2016 Ingen spesielle anmerkninger. 

HF-enes beredskap innen IKT, 
vann, strøm og 

o ref. styresak 46-2015/3, ADs 
vurdering/konklusjon:  

innen 
01SEP2016 

• Fremdrift innenfor 
informasjonssikkerhet er noe 
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informasjonssikkerhet, 
oppfølging av styresak 46-
2015/3 

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. 

uklar på grunn av utsatt sak om 
logganalyse i Nasjonal IKT.  

• Tentativ dato ferdigstillelse er 
31DES2017 istedenfor 
01JUL2017.  

• Følges opp! 
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 

Ingen spesielle 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 

Ingen spesielle 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. 

 

SEP2016 Settes foreløpig opp til styremøte i 
SEP2016.  

Ledelsens gjennomgang av 
virksomheten, oppfølging av 
de viktigste risikoområdene i 

o ref. styresak 141-2015, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om å gi tilbakemelding i et 
senere styremøte hvordan foretaksgruppen som 
helhet skal følge opp de viktigste risikoområdene. 

SEP/OKT201
6 

Ingen spesielle anmerkninger. 
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foretaksgruppen - oppfølging 
av styresak 141-2015 

 

Oppfølging av 
Internrevisjonsrapport 
09/2015: Oppfølging av 
vedtatte fagplaner i Helse 
Nord, oppfølging av styresak 
21-2016 

o ref. styresak 21-2016, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om en tilbakemelding høsten 
2016, om hvordan rapportens anbefalinger følges 
opp. 

høsten 2016 Ingen spesielle anmerkninger. 

Universitetssykehuset Nord-
Norge Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø - 
bygging av parkeringshus, 
vurdering egenregi vs. OPS-
avtale, oppfølging av styresak 
150-2014/5 

o ref. styresak 150-2014/5 høsten 2016 • Tidspunkt fases inn som følge av 
fremdriften for riving av 
brakker/bygg knyttet til store 
utbyggingsprosjekt. 

• Saken følges opp videre. 
• Styrebehandling muligens først 

våren 2017. 
FIKS-prosjekt - ny generasjon 
EPJ og optimalisering av 
pasientforløp parallelt med 
innføringen av elektronisk 
medikasjon og kurve, prosjekt 
mandat, oppfølging av 
styresak 51-2016 

o ref. styresak 51-2016, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør legge frem forslag til et eget 
prosjekt knyttet til arbeid med ny generasjon EPJ 
og optimalisering av pasientforløp parallelt med 
innføringen av elektronisk medikasjon og kurve. 
… Mandat for prosjektet bes lagt frem til 
orientering innen utgangen av 2016. 

innen 
utgangen av 
2016 

Ingen spesielle anmerkninger. 

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 

• Tidspunkt for styrebehandling 
foreløpig ok. 

• Fremdrift ROS-analyser følges 
månedlig gjennom fagråd for 
informasjonssikkerhet (FRIS). 
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Prosjekt lærlinger i Helse Nord 
– sluttrapport, oppfølging av 
styresak 153-2012 

o ref. styresak 153-2012, 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: Må muligens utsettes til 2016. Ikke 
endelig avklart. 

14DES2016 Ingen spesielle anmerkninger. 

Finnmarkssykehuset Nye 
Hammerfest sykehus - 
idéfaserapport med plan for 
start av konseptfasen, 
oppfølging av styresak 37-
2016 

o ref. styresak 37-2016, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om å legge frem idéfaserapport 
med plan for start av konseptfasen, når den er 
behandlet i Finnmarkssykehuset HF. 

DES2016/FEB
2017 

Styrebehandles i 
Finnmarkssykehuset HF først. 

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). 

DES2016/FEB
2017 

Ingen spesielle anmerkninger. 

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. 

DES2016/FEB
2017 

• Prosjektet er behandlet i 
styringsgruppen FIKS 
14APR2016.  

• Det kommer 
tilleggsinvesteringer i trådløst 
nett og toskjermsløsning. 
Innarbeides i langsiktig plan. 

Utvidelse av 
spesialisthelsetilbudet i 
Alta/Vest-Finnmark, OU-
prosessen - oppfølging av 
styresak 14-2016 

o ref. styresak 14-2016, vedtakets punkt 5: Styret 
ber adm. direktør om en halvårlig orientering på 
OU-prosessen i prosjektet.  

FEB2017 Ingen spesielle anmerkninger 
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Forskningsaktiviteten i 
foretaksgruppen, oppfølging 
av styresak 15-2016 

o ref. styresak 15-2016, vedtakets punkt 3: Styret 
ber adm. direktør om en årlig tilbakemelding på 
status i forskningsaktiviteten i foretaksgruppen. 

FEB2017 Det er etablert et 
forskningslederforum, der 
forskningslederne i hvert HF deltar. 
Dette forumet møtes jevnlig, og er 
en ressurs for RHF-et. 
Forskningslederne i HF-ene vil, både 
i kraft av sine funksjoner i HF-et, og 
som medlemmer i 
forskningslederforumet, gjøre rede 
for forskningsaktiviteten innenfor 
hvert enkelt HF som vil bli 
sammenstilt og presentert i 
styresak. 

FIKS-programmet - 
sluttrapport, oppfølging av 
styresak 51-2016 

o ref. styresak 51-2016, vedtakets punkt 4: Styret 
ber adm. direktør legge frem sluttrapport for 
FIKS-programmet i løpet av 1. tertial 2017. 

i løpet av 1. 
tertial 2017 

Ingen spesielle anmerkninger. 

Pasientreiser uten rekvisisjon 
- plan for overføring av 
oppgaver til Pasientreiser ANS, 
oppfølging av styresak 36-
2016 

o ref. styresak 36-2016, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om at plan for overføring av 
oppgaver til Pasientreiser ANS utarbeides innen 
ett år etter at ny løsning er satt i drift, og at denne 
legges frem for styrets beslutning. 

høsten 2017 Ingen spesielle anmerkninger. 

Medikamentfritt 
behandlingstilbud i psykisk 
helsevern - erfaringer, 
oppfølging av styresak 42-
2016 

o ref. styresak 42-2016, vedtakets punkt 6: Styret 
ber om en orientering høsten 2017, når de første 
erfaringer fra det medikamentfrie 
behandlingstilbudet foreligger. 

høsten 2017 Ingen spesielle 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. 

 

høsten 2017 Ingen spesielle anmerkninger. 
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Forskningsaktiviteten i 
foretaksgruppen, oppfølging 
av styresak 15-2016 

o ref. styresak 15-2016, vedtakets punkt 3: Styret 
ber adm. direktør om en årlig tilbakemelding på 
status i forskningsaktiviteten i foretaksgruppen. 

FEB2018 Se anmerkning under styresak i 
FEB2017.  

 
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 Ingen spesielle anmerkninger. 
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