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Styresak 142-2016/3 Oppfølging av styrets vedtak - status for 

gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
 
 
Bakgrunn 
Det vises til styremøte i Helse Nord RHF 18. november 2009 og behandling av styresak 
105-2009/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring.  
 
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 18. - 
19. mai 2016, jf. styresak 67-2016/3. 
 
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 

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. 

 
 

erstattes av 
styresak om 
innføring av 
husleiemodell 
 

 

• Klassifisering av arealer pågår. Det jobbes intenst 
med dette i alle HF-ene.   

• Nordlandssykehuset HF mangler bare A/B-fløya 
og skal legge inn arealer i henhold til plan for 
ferdig renovert fløy.  

• Universitetssykehuset Nord-Norge HF mangler 
bare noen få hundre m2. 

• For Finnmarkssykehuset HF gjelder det samme.  
• Sykehuset i Kirkenes legges inn i månedsskiftet 

mars/april, når NKS er omtrent ferdig.  
• På grunn av permisjon for sentral medarbeider i 

arealeffektivisering på Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og pågående byggearbeid på 
Nordlandssykehuset HF mangler både grunnlag 
og kapasitet for en grundig gjennomgang og 
vurdering.  

• Adm. direktør foreslår derfor å ta saken ut av 
denne restanselisten og komme tilbake til den i 
forbindelse med styresak om innføring av 
husleiemodell. 

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. 

erstattes av 
styresak om 
innføring av 
husleiemodell 
 
 

• Se ovenfor. 
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Nasjonal helse- og 
sykehusplan - stedlig 
ledelse og akuttkirurgisk 
beredskap, oppfølging av 
styresak 60-2016 

o ref. styresak 60-2016 - vedtakets 
punkt 7: Endelig frist for 
tilbakemelding fra helseforetakene, 
inkludert lokale høringer og 
styrebehandling settes til 25. 
november 2016. Det forutsettes at det 
er bred medvirkning fra lokalsamfunn, 
medarbeidere og brukere i 
prosessene, jf. veileder for arbeidet 
med utviklingsplaner. 

DES2016 Ingen anmerkning. 

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. 

DES2016 Ingen anmerkning. 

Oppfølging av IR-rapport 
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. 

DES2016 Ingen anmerkning. 

Budsjett 2017 Helse 
Nord RHF, oppfølging av 
styresak 115-2016 

o ref. styresak 115-2016, vedtakets 
punkt 2: Styret ber adm. direktør om å 
komme tilbake med en ny styresak i 
styremøte i desember 2016 som viser 

DES2016 Legges frem som planlagt i DES2016.  
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den overordnete utviklingen på 
bemanning og kostnadsstrukturen på 
de ulike områdene og 
omstillingskravet i Helse Nord RHF. 

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 EPJ1 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. 

DES2016 • Legges frem som planlagt i DES2016.  
• Må ettersendes. 

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 

 Ingen anmerkning. 

1 EPJ: Elektronisk Pasientjournal 
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2013. Dokument 3:2 (2014-2015), del 
II, sak 2 og 3. 

Ledelsens gjennomgang 
av virksomheten, 
oppfølging av de 
viktigste risikoområdene 
i foretaksgruppen - 
oppfølging av styresak 
141-2015 

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

DES2016 • Legges frem som planlagt i DES2016.  
• Arbeidet med ledelsens gjennomgang pågår. 

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. 

14DES2016 Ingen anmerkning. 

Sivilombudsmannens 
besøksrapport 26. til 28. 
april 2016 - 
Universitetssykehuset 
Nord-Norge Åsgård, 
orientering om status - 
oppfølging av styresak 
113-2016 

o ref. styresak 113-2016, vedtakets 
punkt 2: Styret ber adm. direktør om 
en ny orientering etter at saken er 
behandlet i styret i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
neste gang.  

 

ikke endelig 
tidfestet, 
FEB2017? 

Ingen anmerkning. 

Beslutnings- og 
fullmaktsstrukturen i 
Helse Nord, oppfølging 
av styresak 128-2016 

o ref. styresak 128-2016, sak B ad. 
Fullmaktsstrukturen i Helse Nord: 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. 
direktør om å legge frem en styresak 

FEB2017 Ingen anmerkning. 
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med informasjon om beslutnings- og 
fullmaktsstrukturen i Helse Nord. 

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

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

FEB2017 • Neste styringsgruppemøte avholdes medio 
NOV2016. Mer informasjon om status foreligger 
etter dette møtet. 

• Tidligst FEB2017. 

Oppfølging av 
Internrevisjonsrapport 
05/2016: Vedlikehold og 
utvikling av kompetanse 
i Helse Nord, oppfølging 
av styresak 76-2016 

o ref. styresak 76-2016, vedtakets punkt 
2: Styret ber adm. direktør om, i 
forkant av avleggelse av Årlig melding 
for 2016, å legge fram en orientering 
om status for helseforetakenes 
oppfølging av internrevisjonens 
anbefalinger, herunder status i forhold 
til utarbeidelse av utviklingsplaner. 

FEB2017 • Planlagt lagt frem i andre styremøte i FEB2017.  
• En del av oppfølgingspunktene må besvares av 

HF-ene. Forespørsel er sendt. 

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). 

o ref. styresak 67-2016/3 Oppfølging av 
styrets vedtak: DES2016/FEB2017. 
Prosjektet er behandlet i 
styringsgruppen FIKS 14APR2016. 
Det kommer tilleggsinvesteringer i 
trådløst nett og toskjermsløsning. 
Innarbeides i langsiktig plan. 

FEB2017 • Behandles i styringsgruppemøte FIKS 
08DES2016, endelig beslutningspunkt er 2. 
kvartal 2017.  

• Tilleggskostnader for trådløst nett og 
toskjermsløsning er innarbeidet i langsiktig plan. 

• Det er ventet ytterligere kostnader knyttet til 
innføringen. Denne må innarbeides i rullering av 
plan.  

• Det er planlagt å legge frem en orientering om 
status i FEB2017. 

Prosjekt Elektronisk 
Kurve og Medikasjon – 
rapport fra forprosjekt, 

o ref. styresak 125-2014, vedtakets 
punkt 2: Styret ber adm. direktør 
legge frem rapport fra forprosjekt 

FEB2017 Se ovenfor. 
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oppfølging av styresak 
125-2014 

med anbefaling om videre fremdrift, 
når aktivitetene i fase 2 er 
gjennomført. 

o ref. styresak 67-2016/3 Oppfølging av 
styrets vedtak: DES2016/FEB2017. 

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.  

Erstattes av 
tertial-
rapportering 
fra bygge-
prosjekene 

• Adm. direktør foreslår å ta saken ut av denne 
restanselisten og komme tilbake til den i 
forbindelse med tertialrapporteringen fra 
byggeprosjektene i Finnmarkssykehuset HF.  

Samisk Helsepark - idé- 
og konseptrapport med 
plan for oppstart av 
forprosjekt, oppfølging 
av styresak 61-2016 

o ref. styresak 61-2016 - vedtakets 
punkt 4: Styret ber om at idé- og 
konseptrapporten med plan for 
oppstart av forprosjektet legges frem 
for styret i Helse Nord RHF, når den er 
behandlet av styret i 
Finnmarkssykehuset HF. 

FEB/MAR201
7 

• Idé- og konseptfase skal være ferdig i JAN2017.  
• Saken vil derfor sannsynligvis kunne legges frem 

i FEB/MAR2017.  

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 Ingen anmerkning. 

Nordlandssykehuset 
klinikk for psykisk 
helse/rus - 
besøksrapport fra 
internrevisjonen, 
oppfølging av styresak 
113-2016 

o ref. styresak 113-2016, vedtakets 
punkt 3: Styret ber videre om å bli 
orientert om resultatet av 
revisjonsbesøket ved 
Nordlandssykehuset HF, når 
besøksrapport foreligger.  

FEB2017 Ingen anmerkning. 
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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 

Legges frem som planlagt i løpet av 1. tertial 2017. 
 

Psykisk helsevern og rus 
- bygningsmasse og 
kompetanse, oppfølging 
av styresak 74-2016 

o ref. styresak 74-2016, vedtakets punkt 
7: Styret ber adm. direktør om å 
komme tilbake til styret med en sak 
som beskriver bygningsmassen og 
kompetansen innenfor psykisk 
helsevern og rus og hvilke tiltak som 
ønskes/er iverksatt for å dekke ev. 
gap. 

MAR/APR201
7 

Ingen anmerkning, 

Samhandlingsreformen – 
konsekvenser for 
spesialist- og 
kommunehelsetjenesten, 
oppfølging av styresak 
63-2016 

o ref. styresak 63-2016, vedtakets punkt 
3: Styret ber adm. direktør om å legge 
frem en orientering høsten 2016 om 
konsekvenser av 
samhandlingsreformen for spesialist- 
og kommunehelsetjenesten. 

våren/somme
ren 2017 

Ingen anmerkning. 

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 i styremøte 
17DES2014. 

JUN2017 Tentativt - kommer muligens senere. 

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. 

tentativt 2017 Ingen anmerkning. 
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Alvorlige hendelser i 
foretaksgruppen - 
oversikt, oppfølging av 
styresak 95-2016 

o ref. styresak 95-2016, vedtakets punkt 
3: Styret ber adm. direktør om en årlig 
orientering om de alvorlige hendelser 
i foretaksgruppen. 

AUG2017 Ingen anmerkning. 

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

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

høsten 2017 Ingen anmerkning. 

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. 

o ref. styresak 67-2016/3 Oppfølging av 
styrets vedtak: høsten 2017. 

høsten 2017 • Legges frem høsten 2017.   
• Prosjektet 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 Ingen anmerkning. 

Helgelandssykehuset 
2025 - plan for 
realisering av et DMS i 
Brønnøysund, oppfølging 
av styresak 104-2016 

o ref. styremøte 104-2016, vedtakets 
punkt 2: … Plan for realisering av et 
distriktsmedisinsk senter i 
Brønnøysund i samarbeid med 
kommunen legges frem snarest mulig. 

tidligst 2017 Ingen anmerkning. 
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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 Ingen anmerkning. 
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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 Ingen anmerkning. 

UNN Tromsø Åsgård - 
idéfaserapporten med 
plan for oppstart av 
konseptfasen, oppfølging 
av styresak 62-2016 

o ref. styresak 62-2016, vedtakets punkt 
3: Styret ber adm. direktør om legge 
frem idéfaserapporten med plan for 
oppstart av konseptfasen, når den er 
behandlet av styret i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

ikke tidfestet Ingen anmerkning. 

Regional fagplan for 
tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB), 
oppfølging av styresak 
74-2016 

o ref. styresak 74-2016, vedtakets punkt 
6: Styret ber adm. direktør om å starte 
arbeidet med en regional fagplan for 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB). 

ikke tidfestet  Ingen anmerkning. 
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