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Styresak 104-2021/7 Oppfølging av styrets vedtak - status for 

gjennomføring  

     Saksdokumentene var ettersendt 
      
 
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 16. desember 
2020, jf. styresak 172-2020/12. 
 
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: Oversikt over status på oppfølging av styresaker 
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STYRESAK Anmerkning planlagt til 
styremøte 

status 

Persontilpasset medisin i 
Helse Nord, oppfølging av 
sak 47-2021 og 74-2021 

o Ref. styresak 47-2021: Styret ber om at saken 
om persontilpasset medisin i Helse Nord 
kommer tilbake til styret med en plan for 
veien videre. 

o Ref. styresak 74-2021, punkt 10: Styret ber 
om at det legges frem egen sak om styrking av 
strategisk prioriterte områder deriblant 
forskning og persontilpasset medisin, senest 
oktober 2021. 

SEP2021 Ingen anmerkning 

Styrking av strategisk 
prioriterte områder, 
oppfølging av styresak 
74-2021 

o Ref. styresak 74-2021, punkt 10: Styret ber 
om at det legges frem egen sak om styrking av 
strategisk prioriterte områder deriblant 
forskning og persontilpasset medisin, senest 
oktober 2021. 

SEP2021 Ingen anmerkning 

Forskningsaktiviteten i 
foretaksgruppen, 
oppfølging av sak 55-
2021 

o Ref. styresak 55-2021, punkt 3: Styret ber om 
en oppdatert sak om ressursbruk og aktivitet 
sammenlignet med øvrige regioner, når 
helsemålingen fra Helse – og 
omsorgsdepartementet er offentliggjort. 

SEP2021 Ingen anmerkning  

Nasjonal handlingsplan 
for kliniske studier 2021-
2025 og oppfølging av 
Riksrevisjonens 
undersøkelse av kliniske 
behandlingsstudier i 
helseforetakene 
(dokument 3:9 (2020-
2021)), oppfølging av 
styresak 54-2021 

o Ref. styresak 54-2021, punkt 3: Styret ber 
adm. direktør komme tilbake til styret med en 
sak om Nasjonal handlingsplan for kliniske 
studier 2021-2025 og oppfølging av 
Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske 
behandlingsstudier i helseforetakene 
(dokument 3:9 (2020-2021)). 

SEP2021 Ingen anmerkning 
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Nye Helgelandssykehuset 
– del-leveranser, 
oppfølging av sak 116-
2020 

o ref. styresak 116-2020, styrets vedtak i punkt 
3: Styret ber om at del-leveranser som skal 
vedtas av styret i Helse Nord RHF, legges frem 
som egne styresaker underveis i prosessen 

2021-2023 Delleveranser som skal godkjennes av styret i Helse 

Nord RHF: 

• Helhetlig risikoanalyse 

• Verifisering av målbildet  

• Rapport med oppdatert faglig 

utviklingsplan/dimensjonering 

• Oppdatert analyse for økonomisk bærekraft og 

gevinstrealiseringsplan 

• Kvantitative og kvalitative kriterier, inklusive 

vekting, for valg av alternativer som skal videreføres 

i fase 1 av konseptfasen. 

• Tomteutredningen 

 
Nye Helgelandssykehuset 
– styringsdokument, 
oppdatert før steg 1, 
oppfølging av styresak 
116-2020 

o ref. styresak 116-2020, styrets vedtak i punkt 
4: Styret forutsetter at styringsdokumentet 
oppdateres før beslutning om overgang til 
steg 1, og legges frem til drøfting med 
KTV/KVO i forkant av styrebehandling i Helse 
Nord RHF. 

AUG/SEP2021 jf. vedtatt styringsdokument 

Helgelandssykehuset HF - 
endring av vedtekter ad. 
hovedkontor, oppfølging 
av styresak 34-2020 

o ref. styresak 34-2020, vedtakets punkt 2: 
Styret støtter adm. direktørs vurdering om å 
utsette denne endringen og ber om å få lagt 
frem styresak om endring av helseforetakets 
vedtekter, når konseptfasen er gjennomført og 
endelig lokalisering av sykehuset i 
Sandnessjøen og omegn er besluttet. 

o Må tidfestes, når tidsplanen for konseptfasen 
er klar. 

 

2021 Ingen anmerkninger. 

Fagråd for infeksjon, 
smittevern og 
mikrobiologi - årlig 

o ref. styresak 14-2017 Smittevernplan 2016-
2020 og Tuberkulosekontrollprogram 2016-
2020 for Helse Nord (styremøte 22. februar 

SEP2021 Ingen anmerkninger. 
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rapport, herunder status 
for regionen - oppfølging 
av styresak 14-2017 

2017). Styret fattet følgende vedtak i punkt 3: 
Styret ber om å få lagt frem årlig rapport fra 
fagråd for infeksjon, smittevern og 
mikrobiologi, herunder status for regionen. 

o ref. stabsmøte 27FEB2020: Vi må avklare, 
hvor vidt det er fortsatt ønskelig med en årlig 
rapport fra dette fagrådet.  

Oppfølging av 
internrevisjonsrapport 
nr. 
11/20, behandling av 
personopplysninger i 
Helse Nord, oppfølging av 
sak 33-2021 

o ref styresak 33-2021 vedtakspunkt 2: Styret i 
Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at 
styret får en bekreftelse på 
at sykehusforetakene har etablert en protokoll 
i henhold til lovkrav, og at det er 
etablert en løpende prosess for å holde 
protokollen oppdatert, innen utgangen av 
september 2021. 

SEP2021 Ingen anmerkning 

Nye Helgelandssykehuset 
– bærekraftanalyse, 
oppfølging av styresak 
92-2021 

o Ref styresak 92-2021, pkt 1: Styret i Helse 
Nord RHF tar rapport Helgelandssykehuset 
HF Bæreevneanalyser, internt notat om 
metodikk og forutsetninger, til orientering, 
med de innspill som kom frem i møtet. Styret 
ber om at bærekraftanalysen kommer tilbake 
til styret i møte 29. september 2021. 

SEP2021 Ingen anmerkning 

Nye Helgelandssykehuset 
– faglig strategisk 
utviklingsplan 2021-
2035, oppfølging av sak 
92-2021 

o Ref styresak 92-2021, pkt 2: Styret tar rapport 
Nye Helgelandssykehuset – Faglig strategisk 
utviklingsplan 2021-2035 til orientering, med 
de innspill som kom frem i møtet. Styret ber 
om at Faglig strategisk utviklingsplan kommer 
tilbake til styret i møte 29. september 2021. 

SEP2021 Ingen anmerkning 

Akuttplasser innen TSB 
ved 
Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF - erfaring, 
anbefaling av omfang og 

o ref. styresak 12-2019, vedtakets punkt 4: 
Styret ber adm. direktør legge frem en egen 
styresak med vurdering av erfaringer fra 
opprettelse av fire akuttplasser ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 

SEP2021 Jf. sak 172-2020/2 
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videre finansiering, 
oppfølging av styresak 
12-2019 

anbefaling av omfang og videre finansiering, 
senest høsten 2020. 

Finnmarkssykehuset – 
helikopterlandingsplass 
m.m., oppfølging av sak 7-
2021 

o Ref. styresak 7-2021: Styret i Helse Nord RHF 
ber adm. direktør om å komme tilbake med en 
orientering når arbeidsgruppen i 
Finnmarkssykehuset HF har noe å rapportere. 

HØST2021 Ingen anmerkning 

Oppfølging av IR-rapport 
06/2019: Ventetid og 
svartid ved 
bildediagnostiske 
undersøkelser i Helse 
Nord - oppfølging av 
styresak 106-2020 og 56-
2021 

o ref. styresak 106-2020, vedtakets punkt 2: 
Styret i Helse Nord RHF ber om at 
administrerende direktør følger opp 
anbefalingene til Helse Nord RHF om å utvikle 
indikatorer for ventetid og svartid for 
bildediagnostiske undersøkelser, og 
rapportere om status for dette i løpet av våren 
2021. 

o Ref. styresak 56-2021, pkt 2: Styret imøteser 
en oppfølgende redegjørelse om variasjoner i 
bildediagnostikk, sammen med oppfølging av 
internrevisjonsrapport 06-2019 Ventetid og 
svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i 
Helse Nord, høsten 2021. 

HØST2021 • Jf. styresak 56-2021 

Arealer til psykisk helse 
og rusbehandling – 
konseptfase og valg av 
tomt, UNN – Tromsø, 
tidsplan, oppfølging av 
sak 91-2021 

o ref styresak 91-2021 pkt 7: Styret ber adm. 
direktør legge frem en oppdatert tidsplan for 
UNNs arbeid med konseptfasen for nye 
arealer psykisk helse og rus ved UNN Tromsø. 

HØST2021 Ingen anmerkninger. 

Prinsipper for finansiell 
risiko, oppfølging av sak 
74-2021 

o Ref styresak 74-2021, pkt. 11: Styret ber om at 
det legges frem en egen sak om prinsipper for 
finansiell risiko i oktober 2021. 

OKT2021 Ingen anmerkning 

Kliniske fagrevisjoner i 
foretaksgruppen - 

o ref. styresak 61-2017 Kliniske fagrevisjoner - 
retningslinjer i Helse Nord, styrets vedtak i 

OKT2021 Ingen anmerkning 
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oversikt 2020, oppfølging 
av styresak 61-2017 og 
107-2020 

punkt 2: Styret ber adm. direktør om en årlig 
orientering om gjennomførte kliniske 
fagrevisjoner i foretaksgruppen. 

o ref. styresak 107-2020 Kliniske fagrevisjoner i 
foretaksgruppen – oversikt 2019, oppfølging 
av styresak 61-2017, styrets vedtak i punkt 3: 
Styret ber administrerende direktør evaluere 
ordningen med klinisk fagrevisjon innen 
sommeren 2021 og vurdere andre alternative 
måter å drive kvalitetsarbeid på.  

Psykisk helsevern og rus, 
muligheter i tiktak 
knyttet til det prioriterte 
området 

o ref. styresak 75-2021, punkt 4: Styret ber om å 
få en tematime med gjennomgang av 
mulighetene, som ligger i tiltakene analyse av 
restkapasitet, bruk av digitale konsultasjoner 
og økt bruk av private helsetjenester innen 
det prioriterte området psykisk helsevern og 
rus i løpet av høsten 2021. 

OKT2021 - 
tematime 

Ingen anmerkning 

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 4: 
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.  

OKT2021 • Sammen med sak om Arealer til psykisk helse og 
rusbehandling – konseptfase og valg av tomt, UNN 
– Tromsø, oppfølging av sak 91-2021 

Godtgjørelse ved 
brukermedvirkning på 
tjeneste- og systemnivå i 
Helse Nord - 
videreutvikling og 
harmonisering, 

o ref. styresak 59-2020, vedtakets punkt 3: 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om 
å sette i gang et arbeid for å videreutvikle 
systemet for godtgjørelser ved 
brukermedvirkning på tjeneste- og 
systemnivå i Helse Nord RHF og alle 
helseforetakene i Helse Nord med mål om å 

OKT2021 Ingen anmerkninger. 
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oppfølging av styresak 
59-2020 

harmonisere godtgjørelsene for dette arbeidet 
regionalt. 

Nye sykehusbygg - 
erfaringer fra 
beredskapssituasjonen 
knyttet til 
koronapandemi, 
oppfølging av styresak 
62-2020, sak A og sak C 
 
O-sak 

o ref. styresak 62-2020, sak A - vedtakets punkt 
2: Styret ber adm. direktør om å komme 
tilbake med en orientering om hvordan 
eksisterende og fremtidige sykehusbygg kan 
dimensjoneres med hensyn til erfaringer fra 
den pågående koronapandemien og 
smittevern.  

o ref. styresak 62-2020, sak C - vedtakets punkt 
2: Styret ber adm. direktør om å komme 
tilbake med en orientering om hvordan 
eksisterende og fremtidige sykehusbygg kan 
dimensjoneres med hensyn til erfaringer fra 
den pågående koronapandemien og 
smittevern, jf. styresak 62-2020 Eventuelt, sak 
A. 

 

OKT2021 Ingen anmerkninger 

Pilotprosjekt for 
personellbytte ved 
møtekjøring i aksen Alta-
Hammerfest - 
evalueringsrapport, 
oppfølging av styresak 
23-2020 

o ref. styresak 23-2020, vedtakets punkt 2 og 3:  
o Styret ber adm. direktør fremme en ny sak for 

styret, når pilotprosjektet er gjennomført og 
evaluering foreligger. Styret ber adm. direktør 
om å sørge for at det registreres alle form for 
avvik som oppstår i tilknytning til 
pilotprosjektet. 

o Styret ber adm. direktør videre om å sørge for 
at brukernes og tillitsvalgtes/vernetjenestens 
tilbakemeldinger kommer klart frem i 
evalueringen av pilotprosjektet. 

o Fra rapporten: Oppstart av pilotprosjektet er 
01MAR2020 med varighet i seks måneder.  

OKT2021 Pilotprosjektet ble forsinket grunnet Covid-19  

Pakkeforløp for kreft - 
oppsummert 

o ref. styresak 21-2021, vedtakets punkt 2: 
Styret er bekymret for variasjon og har en 

Etter 2. tertial 
2021 

Ingen anmerkninger. 
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gjennomgang av 
pasientforløp som ikke er 
gjennomført innenfor 
standard forløpstid, 
oppfølging av styresak 
21-2021 

forventning om større likhet i måloppnåelse 
mellom helseforetakene, med særlig fokus på 
forløp med lav måloppnåelse. Styret i Helse 
Nord RHF ber adm. direktør legge fram en ny 
orientering til styret etter 2. tertial 2021. 

Strategi for 
prehospitaletjenester i 
Helse Nord - sluttrapport, 
oppfølging av styresak 
61-2021 

o ref. styresak 61-2021, punkt 2: Sluttrapport 
fra arbeidet legges fram for styret for 
behandling i desember 2021.   

DES2021 Ingen anmerkninger. 

Eiendom – delstrategi, 
oppfølging av styresak 
68-2021 

o ref. styresak 68-2021, punkt 2: Styret ber adm. 
direktør legge frem delstrategi for eiendom, 
tentativt innen desember 2021. 

DES2021 Ingen anmerkninger. 

Regional kreftplan – 
revisjon, oppfølging av 
styresak 127-2020 

o ref. styresak 127-2020, styrets vedtak i punkt 
7: Styret ber administrerende direktør legge 
frem egen styresak når arbeidet med ny 
regional kreftplan er ferdigstilt, tentativt 
våren 2021. 

2021 Ingen anmerkning 

Handlingsplan for 
intensivmedisin, revisjon 
– oppfølging av styresak 
154-2020 

o ref. styresak 154-2020, styrets vedtak i punkt 
3: Styret ber om å bli orientert om det videre 
arbeidet med handlingsplan for 
intensivmedisin i løpet av 2021. 

2021 Ingen anmerkning 

Kjøp av private 
helsetjenester, oversikt 
2020, oppfølging av 
styresak 121-2020 

o ref. styresak 121-2020, styrets vedtak i punkt 
4: Styret ber adm. direktør legge frem en årlig 
oversikt over kjøp av private helsetjenester, 
herunder resultat av gjennomførte og plan for 
nye anskaffelser.  

VÅR2022 Ingen anmerkning 

Felles regionale 
retninglinjer for varsling 
av kritikkverdige forhold 

o ref. styresak 76-2021, punkt 3: Styret ber adm. 

direktør komme tilbake til styret med en 

oppdatering vedrørende implementering og 

oppfølging av retningslinjene i løpet av høsten 

2022 

HØST2022 Ingen anmerkninger. 
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i Helse Nord, oppfølging 
av styresak 76-2021 
Læring og mestring i helse- 

og omsorgstjenestene – 

oppfølging av sak 42-2021 

o Ref. styresak 42-2021, punkt 2: Styret ber om 
at saken kommer tilbake til styret når videre 
oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet 
foreligger. 

2022 Ingen anmerkning 

 

 
Styresaker – ikke datofestet Anmerkning planlagt til 

styremøte 
status 

Tarmkreftkirurgioperasjoner på 
Helgelandssykehuset - tilbakeføring, 
oppfølging av styresak 127-2020  

o ref. styresak 127-2020, styrets vedtak i punkt 8: Styret ber 
administrerende direktør komme tilbake med en ny 
beslutningssak når forholdene tilsier tilbakeføring av 
planlagte tarmkreftkirurgioperasjoner til 
Helgelandssykehuset. 

  

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. 

o ref. styresak 65-2019/3: Denne saken kommer til å bli en 
del av saken om økt økonomisk bærekraft. 

utsatt inntil 
videre 

• ref. styresak 65-2019/3: 
Denne saken kommer til 
å bli en del av saken om 
økt økonomisk 
bærekraft. 

• Se også egen styresak om 
anskaffelse nytt AMK-
system (styremøte 
27MAI2020). 
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