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Styresak 75-2018/3 Oppfølging av styrets vedtak - status for 

gjennomføring og forslag til endringer, 

oppfølging av styresak 132-2017/3 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF får én gang pr. halvår lagt frem en enkel rapport om status for 
gjennomføring av styrets vedtak. Oppdatert oversikt har siden styremøte, den 18. 
november 2009 blitt lagt frem til styrets orientering, sist i styremøte, den 22. november 
2017, jf. styresak 132-2017/3. 
 
Under behandling av styresak 132-2017/3 Oppfølging av styrets vedtak - status for 
gjennomføring (styremøte 22. november 2017) ba styret om at det legges frem en 
oversikt over styresaker til oppfølging - med forslag fra adm. direktør om hvilke saker 
som kan utgå og hvorfor. 
 
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.  
 
I kolonnen status er det videre lagt inn anmerkning fra adm. direktør om hvilke saker 
som foreslås strøket fra oversikten. Disse anmerkninger er skrevet i rødt. 
 
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 

Den gyldne regel - status i 
Helse Nord, oppfølging av 
styresak 4-2018 

o ref. styresak 4-2018, vedtakets punkt 4: 
o Styret ber adm. direktør om å sørge for at 

helseforetakene rapporterer på status i arbeidet 
med den gyldne regel innen juni 2018 for å sikre 
at målsettingen er oppfylt innen utgangen av 
2018. Styret vil allerede nå varsle at det vil følge 
utviklingen innen psykisk helsevern og rus tett og 
iverksette nødvendige tiltak, dersom 
rapporteringen i juni 2018 ikke er 
tilfredsstillende.  

JUN2018 Ingen spesielle anmerkninger. 

Klinisk patologi - fordeling av 
arbeidsoppgaver/funksjonsfor
deling, oppfølging av styresak 
122-2017 

o ref. styresak 122-2017, sak B: Styret i Helse Nord 
RHF ber adm. direktør om legge frem en oversikt 
over fordeling av 
arbeidsoppgaver/funksjonsfordeling innen 
klinisk patologi i foretaksgruppen og vurdering 
av behovet for en regional fagplan og ev. et 
regionalt fagråd. 

o ref. styresak 132-2017/3 ad. oppfølging av 
styrets vedtak  

JUN2018  

Helgelandssykehuset HF - 
bærekraftanalyse, oppfølging 
av styresak 111-2017 

o ref. styresak 111-2017, vedtakets punkt 3: Styret 
ber om at en oppdatert økonomisk analyse av 
investeringen, som tar hensyn til at dette er en 
investering som skal sikre behandlingstilbudet 
frem til realiseringen av Helgelandssykehuset 
2025, innarbeides i bærekraftsanalysen som 
presenteres for styret i Helse Nord RHF, så snart 
den er behandlet av styret i Helgelandssykehuset 
HF. 

o ref. styresak 132-2017/3 ad. oppfølging av 
styrets vedtak. 

  Saken blir en del av styresak om Plan 
2019-2022 – inkl. planpremisser, 
rullering av investeringsplanen og 
midlertidig oppdragsdokument 2019 
(JUN2018). 

 Kan derfor strykes fra denne 
arbeidslisten. 
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Universitetssykehuset Nord-
Norge Nye Narvik sykehus - 
supplerende tilleggsdokument 
til KSK-rapporten, oppfølging 
av styresak 129-2017 

o ref. styresak 129-2017, vedtakets punkt 3 og 4: 
3. Styret ber adm. direktør om å se til at 

anbefalingene fra rapporten følges opp, og legges 
frem som et supplerende tilleggsdokument til 
KSK-rapporten våren 2018 som grunnlag for 
endelig beslutning om oppstart av forprosjekt for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik 
sykehus.  

4. Styret forutsetter at beslutningssaken redegjør 
for eventuelle utsettelser av andre investeringer 
som følge av nytt kostnadsestimat for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik 
sykehus. 

JUN2018 Arbeidet pågår. Forutsetter ferdigstillelse i 
styret i Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF.  

Kommunikasjonsstrategi og 
konkret handlingsplan/tiltak 
for informasjon om 
styringsmodell m. m., 
oppfølging av styresak 47-
2018 

o ref. styresak 47-2018, sak A: Styret i Helse Nord 
RHF ber adm. direktør om å komme tilbake til 
styret med en kommunikasjonsstrategi og en 
konkret handlingsplan/tiltak for hvordan Helse 
Nord RHF kan informere om styringsmodellen, 
prinsipper og premisser for vår virksomhet, 
herunder oppnevning av styrer i underliggende 
helseforetak m. m. 

AUG2018 Saken foreslås lagt frem (og diskutert) i en 
tematime med styret - til diskusjon og 
innspill.  

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. 

AUG2018  

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. 

o ref. styresak 142-2016/3 (NOV2016): Tidligst 
2017 

tidligst 2. 
halvår 2018 

Følger av fremdrift i Helgelandssykehuset 
2025. 2. halvår 2018 foreløpig. 
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UNN Tromsø arealer til 
psykisk helse og 
rusbehandling - konseptfase 
og valg av tomt, oppfølging av 
styresak 45-2017 

o ref. styresak 45-2017, vedtakets punkt 3 og 4:  
o Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til 

styret med en kostnadsramme for realiseringen 
av Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - 
arealer til psykisk helse og rusbehandling i 
konseptfasen inkludert prisstigning og 
byggelånsrenter. 

o Styret ber adm. direktør legge frem forslag til 
valg av tomt så snart del 1 av program- og 
konseptfasen er ferdig, og før arbeidet med 
skisseprosjekt starter. Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF kan starte arbeidet med 
konseptfasen. Tidspunkt for byggestart vil bli 
klarlagt ved behandling av investeringsplanen i 
styremøte i mai 2017.  

tidligst 2019  Saken blir en del av styresak om Plan 
2019-2022 – inkl. planpremisser, 
rullering av investeringsplanen og 
midlertidig oppdragsdokument 2019 
(JUN2018).  

 Tidligst 2019. 

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. 

over 
sommeren 
2018 

 

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). 

høsten  

Oppfølging av 
internrevisjonsrapport 
01/2017 – Risikostyring i 
Helse Nord, jf. styresak 100-
2017 

o ref. styresak 100-2017, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om en tilbakemelding høsten 
2018, om hvordan rapportens anbefalinger er 
fulgt opp. 

høsten 2018 Ingen spesielle anmerkninger. 

Regional 
inntektsfordelingsmodell 

o ref. styremøte 26APR2017 og behandling av 
styresak 46-2017, jf. vedtakets punkt 4: Styret 

SEP2018 Ingen spesielle anmerkninger. 
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somatikk - ny, oppfølging av 
styresak 46-2017 

godkjenner at arbeidet med å utvikle regional 
inntektsfordelingsmodell for prehospitale 
tjenester utsettes, og at det startes opp et arbeid 
med å utvikle ny regional 
inntektsfordelingsmodell for somatisk 
virksomhet. Styret ber adm. direktør om å sørge 
for at kvalitetsaspektet i utdanningen vektes som 
i universitets- og høgskolesektoren og at 
vektingen tas hensyn til i arbeidet med ny 
regional inntektsfordelingsmodell for somatisk 
virksomhet. 

o ref. styresak 132-2017/3 ad. oppfølging av 
styrets vedtak: Legges frem i MAI2018. 

Oppfølging av 
internrevisjonsrapport 
04/2017 - henvisninger og 
ventetider i Helse Nord, 
oppfølging av styresak 43-
2018 

o ref. styresak 43-2018, vedtakets punkt 2: Styret 
har forventning om at internrevisjonens 
anbefalinger følges opp, og ber adm. direktør om 
ny tilbakemelding høsten 2018 vedrørende 
status i helseforetakenes arbeid med 
henvisninger og ventetid. 

høsten 2018  Fagsjefer er informert og fått 
informasjon fra variasjonsteamets 
aktivitet på området i APR2018.  

 HF-ene har ansvar for oppfølging av 
rapport.  

 Saken kommer som planlagt. 
Traumebehandling (psykisk 
helse) - evaluering av 
organiseringen, oppfølging av 
styresak 126-2017 

o ref. styresak 126-2017, vedtakets punkt 3 og 4: 
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at 

innspillene fra brukerorganisasjoner fra denne 
evalueringen brukes aktivt i forbedringsarbeidet 
i helseforetakene. Videre bes adm. direktør om å 
vurdere hvordan en bredere undersøkelse av 
pasientenes erfaringer med tilbudet i 
traumebehandlingen innen psykisk helsevern, 
kan brukes i forbedringsarbeidet innen psykisk 
helsevern.  

innen 
utgangen av 
2018 
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4. Styret ber adm. direktør om en tilbakemelding på 
arbeidet med brukerundersøkelser innen psykisk 
helsevern innen utgangen av 2018. 

Oppfølging av 
internrevisjonsrapport nr. 
09/2017: Antibiotikabruk i 
Helse Nord - oppfølging av 
styresak 44-2018 

o ref. styresak 44-2018, vedtakets punkt 3: Styret 
ber om tilbakemelding innen utgangen av 2018 
om status i foretaksgruppens arbeid med 
oppfølging av anbefalingene. 

innen 
utgangen av 
2018 

 

Nasjonal helse- og 
sykehusplan – stedlig ledelse, 
oppfølging av styresak 38-
2017 

o ref. styresak 38-2017, vedtakets punkt 3: Styret 
ber adm. direktør om å komme tilbake til styret 
med en orientering innen utgangen av 2018 som 
redegjør for status i organiseringen i de ulike 
helseforetak/lokasjoner. 

innen 
utgangen av 
2018 

 Saken kan vurderes tatt av arbeidslisten. 
Tilpasninger er gjennomført.  

 Alternativt: Oversende oppgaven til HF-
styrene, med kort orientering i styret i 
Helse Nord RHF. 

Fagråd for infeksjon, 
smittevern og mikrobiologi - 
årlig rapport, herunder status 
for regionen, oppfølging av 
styresak 14-2017 

o ref. styresak 14-2017, vedtakets punkt 3: Styret 
ber om å få lagt frem årlig rapport fra fagråd for 
infeksjon, smittevern og mikrobiologi, herunder 
status for regionen.  

FEB2019  

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 (styremøte 
17DES2014), adm. direktørs konklusjon 

o ref. styresak 132-2017/3 ad. oppfølging av 
styrets vedtak: Saken er avhengig av utfasing av 
andre byggeaktiviteter. 

 

2019 Saken foreslås strøket fra arbeidslisten. Det 
vil komme egne saker til RHF-styret, når HF-
ene har ferdigstilt sine byggeprosjekter, og 
har et positivt regnestykke som tilsier at 
dette ikke svekker bærekraften. 

Kliniske fagrevisjoner i 
foretaksgruppen - oversikt 
2018, oppfølging av styresak 
61-2017 

o ref. styresak 61-2017, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om en årlig orientering om 
gjennomførte kliniske fagrevisjoner i 
foretaksgruppen. 

APR2019 Ingen spesielle anmerkninger. 
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Forskningsaktiviteten i 
foretaksgruppen 2018, 
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. 

o ref. styresak 99-2017, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om å gi tilbakemelding på 
resultatene fra stimuleringstiltakene i den årlige 
rapporteringen på status i forskningsaktiviteten i 
foretaksgruppen (jf. styrets vedtak i styresak 15-
2016 Strategi for forskning og innovasjon 2016-
2020). 

MAI2019 Ingen spesielle anmerkninger. 

Finnmarkssykehuset Nye 
Hammerfest sykehus, rapport 
fra forprosjektet - oppfølging 
av styresak 19-2018 

o ref. styresak 19-2018, vedtakets punkt 8: Styret 
ber om at rapport fra forprosjekt legges frem for 
endelig godkjenning, tentativt innen 31. 
desember 2019.  

innen 
DES2019 

Ingen spesielle 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 

o ref. styresak 64-2017 Orienteringssaker, ADs 
muntlige orienteringer - punkt c): Adm. direktør 
orienterte styret om at denne oppfølgingssaken 
må utsettes inntil videre på grunn av utviklingen 
av ny teknologi som vil kunne åpne for nye 
muligheter. 

utsatt inntil 
videre 
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