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Jan Størmer  

Overlege Røntgenavdelingen, UNN HF, Tromsø 

 

       Tromsø den 18. mai 2016 

 

Styret i Helse Nord RHF v/styrets leder Marianne Telle 

Kopi: Styrets medlemmer, Stabsdirektør Karin Paulke, Helse Nord RHF 

Viser til tidligere kommunikasjon i saken. 

Stabsdirektør Karin Paulke svarer meg den 27. april: «Styret føler seg trygg på at vedtakene er fulgt 

opp, og styret har fått fortløpende informasjon»  

Likevel tillater jeg meg å opplyse styrets medlemmer om følgende: 

Det fremgår av korrespondansen jeg henviser til i mitt brev til styret den 25. april at administrasjonen 

i Helse Nord RHF ikke har fulgt opp vedtak i henhold til styrets instruks, vedtatt i styremøte den 

22.01.02 og revidert i styremøte den 01.03.06 (styresak 13-2006)1 

 Spesielt gjelder dette punktene 4 – «Saker som skal styrebehandles» og 5 – «Kontrolloppgaver»  

Styret behandler siden 2009 en fast sak to ganger hvert år, i mai og november: «Oppfølging av 

styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3».  

I alle saksfremleggene mellom november 2011 og mai 2013 fremkom et kapittel: «Kvalitet, trygghet 

og respekt». Teksten beskriver i tillegg til styrets behov, også brukere og medarbeideres behov for å 

være trygg på at vedtak i styret gjennomføres i tråd med styrets ønsker og instruks: 

«Oversikt over oppfølging av styrets vedtak utarbeides for å gi styremedlemmer i Helse Nord RHF 

oppdatert informasjon om status i styresaker, fortløpende og strukturert. På denne måten sikrer 

styret i Helse Nord RHF at deres beslutninger følges opp og ekspederes, og styrets vedtak gis den 

kvaliteten som er ønsket og påkrevd. Styret i Helse Nord RHF må til en hver tid kunne være sikker på 

at deres vedtak bli fulgt opp av administrasjonen på en tilfredsstillende måte. Oversikten over 

oppfølging av styrets vedtak vil bidra til å gi både styremedlemmer, brukere og medarbeidere i hele 

foretaksgruppen trygghet i og respekt for at vedtak gjennomføres i tråd med styrets ønsker.»2 

«Helse Nord IKT – evaluering, oppfølging av styresak 94-2005 – pkt. 7, 2. setning: Våren 2007 

fremlegges en evaluering.» har stått som sak på samtlige oppfølgingslister i vedleggene til denne 

saken fram til og med november 2015.  

Saken handler i hovedsak om evalueringen etter en kontroversiell etablering av Helse Nord IKT hvor 

økonomi («Tjenesteleveranse til en lavere totalkostnad») og medisinskfaglig medvirkning («Brukerne, 

                                                           
1 http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF%20INTER/Styret/Styredokumenter/2006/Styresak%2013-
2006%20Instruks%20for%20styret%20i%20Helse%20Nord%20RHF%20-%20revidering%2C%20vedlegg.pdf 
2 http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF%20INTER/Styret/Styredokumenter/2013/Styresak_66-2013-
3_Oppfolging_styrets_vedtak.pdf 
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eksempelvis klinikere, må involveres og ha påvirkningsmulighet i beslutninger om IKT innenfor deres 

kjerneområde.») i beslutningsprosesser spesielt skulle evalueres3  

Oppfølgingen av styresak 94-2005 preges av utallige utsettelser. Ved siste oppdatering i november 

2015 var status at evalueringen planlegges fremlagt i august 2016. I saksfremlegg til kommende 

styremøte 18-19 mai er saken tatt ut av listen.  

 

Styresak som ikke er fulgt opp – og som ikke er inkludert i oppfølgingen av styresak 105-2009/3 

Styresak 94-2005 er tett knyttet til "Styresak 79-2006 "IT strategi i Helse Nord ved utløpet av 

strategiperioden 2002-2005" hvor vedtaket var (sitat fra protokollen): 4  

1. Styret tar status for IT-strategiplanen til orientering og sier seg fornøyd med den realiseringen av 

strategiplanen som foretaksgruppen har oppnådd i strategiperioden. Enstemmig vedtatt. 

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre nødvendig revisjon av IT strategien. 

Arbeidet igangsettes 1. halvår 2007. Enstemmig vedtatt. 

3. Det forutsettes at helseforetakene og Helse Nord IKT i samarbeid med tillitsvalgte og 

vernetjenesten er deltagere i arbeidet. Enstemmig vedtatt. 

4. Styret ber om en rapport som viser hvilke gevinster som er realisert gjennom iverksatte tiltak i 

henhold til IT-strategien. Enstemmig vedtatt." 

Sak 79-2006 har aldri vært med på oppfølgingslisten i styresak 105-2009/3. 

Også i denne saken fokuseres det på økonomi (4) og medvirkning fra helseforetakene, ansatte og 

tillitsvalgte (3) – og administrasjonen pålegges å utarbeide en gevinstrealiseringsrapport (4). 

Jeg har stilt spørsmål vedrørende oppfølging av punktene 2, 3 og 4 i dette vedtaket, svarene fra 

administrasjonen bærer ikke preg av Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt:  

(12 mai 2015 Informasjonsdirektør Kristian I. Fanghol) "Revideringen av IKT strategi ble lagt på is og 

ikke gjennomført.  I oppdragsdokumenter til helseforetakene ble det formulert at vedtatt strategi- og 

handlingsplan for IKT i Helse Nord ligger til grunn for arbeidet. Dette finner du på nettet i 

oppdragsdokument til helseforetakene. Det betyr behandling i styremøte og foretaksmøte.5 «Å legge 

på is» er i denne sammenheng en folkelig formulering på at saken er håndtert på annet vis." 

(12 april 2016 Eierdirektør Hilde Rolandsen) «Vi mener vi har gitt deg innsyn i relevante dokumenter. 

Vi har gjennom et stort antall brev og dokumenter redegjort for begrunnelser og sammenheng i 

informasjon som er etterspurt. Vi fastholder vårt svar av 7. september om at vår plikt til offentlig 

innsyn i dokumenter er ivaretatt og at vi ikke har plikt til ytterligere redegjørelse overfor deg ut over 

dette.») 

 

                                                           
3 Sitatene i avsnittet er fra styresak 94-2005: http://www.helse-
nord.no/getfile.php/RHF%20INTER/Styret/Styredokumenter/2005/Styresak%2094-
2005%20Etablering%20av%20Helse%20Nord%20IKT.pdf 
4 http://www.helse-
nord.no/getfile.php/RHF%20INTER/Styret/Styredokumenter/2006/Styremote_11OKT2006_presseprotokoll.pdf 
5 I svarbrev til Helse Nord v/ informasjonsdirektør Kristian I. Fanghol den 4. september 2015 kommenterte jeg 
hans henvisning til oppdragsdokumentene fra Helse Nord RHF til de lokale Helseforetak som ikke relevante. 
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Det kan dokumenteres at styresak 79-2006 ikke ble lagt på is:  

Administrerende direktør initierte i brev datert den 28.03.20076 en prosess for styring og 

organisering av IKT i Helse Nord og opprettet arbeidsgrupper hvor blant annet mandatet var å 

"Beskrive prosess for utarbeidelse av IKT-strategi i Helse Nord" 

I rapport "Overordnet styring og organisering av IKT i Helse Nord"7 av den 15.9.2010. står det under 

kapittelet "Dagens ansvars- og rolledeling" følgende: 

 "Etter initiativ fra Helse Nord IKT ble det i 2007 av adm. direktør i RHF nedsatt tre arbeidsgrupper 

som fikk i oppgave å fremme forslag om ulike aspekt ved IKT organiseringen i Helse Nord. Dette 

arbeidet er av forskjellige grunner bare delvis fullført" 

 

Jeg tillater meg nå gjennom styret å be administrerende direktør om:  

1. En redegjørelse om årsak til at styresak 94-2005 fortsatt ikke er avsluttet og at styresak 79-

2006 ikke er inkludert og følges opp i styresak 105-2009/3 

2. En redegjørelse om arbeidet med IKT organiseringen i Helse Nord i 2007 hvor ny IT strategi 

var med i mandatet.  

3. En avklaring på om Helse Nord har en styregodkjent IT strategi etter 2005. 

 

Med vennlig hilsen  

Jan Størmer 

 

 

 

Vedlegg:  

070328 Brev til HF fra LV Bakgrunn Styring og organisering IKT.doc 

100915 Overordnet styring og organisering av IKT i Helse Nord endelig versjon.pdf 

                                                           
6 se vedlegg:» 070328 Brev til HF fra LV Bakgrunn Styring og organisering IKT.doc» 
7 se vedlegg:» 100915 Overordnet styring og organisering av IKT i Helse Nord  endeligversjon.pdf» 


