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Styresak 104–2022/8 Oppfølging av styrets vedtak - status for 
gjennomføring  

     Saksdokumentene var ettersendt 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF får 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 18. august 2021, jf. styresak 104-
2021/7. 
 
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 

Delstrategi for personell, 
utdanning og kompetanse 
i Helse Nord RHF, 
oppfølging av sak 58-
2021 

o Ref. styresak 58-2021: skal legges frem MAI 
2022 

VÅR2023 • Ref. sak 75-2022 – adm. direktørs muntlige 
orientering: saken kommer oktober 2022 

• Adm. direkøtrs munltige orientering oktober 
2023 – kommer våren 2023 

Oppfølging av 
internrevisjonsrapport 
nr. 11-20, behandling av 
personopplysninger i 
Helse Nord, oppfølging av 
styresak 156-2021 

• Ref. styresak 156-2021, pkt 22: Styret ber 
adm. direktør følge opp sykehusforetakenes 
arbeid med utarbeidelse av protokoll for 
behandling av personopplysninger i henhold 
til lovkrav og prosesser for å holde 
protokollen løpende oppdatert. Styret ber om 
å få saken tilbake i løpet av våren 2022 

NOV2022 Ref. sak 75-2022 – adm. direktørs muntlige 
orientering: Saken kommer til styret HØST 2022 

Felles regionale 
retningslinjer for varsling 
av kritikkverdige forhold 
i Helse Nord, oppfølging 
av styresak 76-2021 

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. 

Strategi for 
intensivmedisin, 
oppfølging av sak 175-
2021 

• Ref. sak 175-2021, pkt 2: Sluttrapport fra 
arbeidet legges fram for styret i Helse Nord 
RHF i juni 2022 

NOV2022 • Ref. sak 75-2022 – adm. direktørs muntlige 
orientering: Saken kommer september 2022 

• Ref. sak 130-2022 – adm. direktørs muntlige 
orientering: saken kommer nov 2022 

Helseforetakenes 
omstillingsplaner, 
oppfølging av styresak 
117-2022 

o Ref. styresak 117-2022, pkt. 5: Styret ber adm. 
direktør komme tilbake med ny sak i oktober 
med forslag til ytterligere utsatte 
investeringer ut fra en risikobasert 
tilnærming. Styret ber også om forslag til 
investeringer som raskt kan gi økt aktivitet, 
bedre kvalitet og bedret økonomisk resultat 

o Ref. styresak 117-2022, pkt. 8: Styret ber adm. 
direktør komme tilbake til styret med forslag 

NOV2022 Adm. direktørs muntlige orientering 26. oktober 
2022 – kommer NOV2022 
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til samling av funksjoner som kan ha rask 
økonomisk effekt til styremøtet oktober 2022 

Regional beredskapsplan 
for Helse Nord, revisjon – 
oppfølging av sak 98-
2022 

o Ref. styresak 98-2022, pkt 2: Styret i Helse 
Nord RHF ber om at adm. direktør kommer 
tilbake til styret med en sak som omhandler 
styrets ansvar og rolle i 
beredskapssituasjoner, og at den innarbeides 
i revidert regional beredskapsplan.  

NOV2022 Ingen anmerkninger. 

Operative mål for Helse 
Nord RHF, oppfølging av 
sak 123-2022 

o Ref. styresak 123-2022, pkt 2: Styret ber om 
tilbakemelding i november 2022 om 
fastsetting av operative mål for Helse Nord 
RHF for 2023, samt en risikovurdering for 
oppnåelse av målene.   

NOV2022 Ingen anmerkninger. 

Regional kreftplan og 

delstrategi for kreft, 

revisjon, oppfølging av 
styresak 112-2022 

o ref. styresak 112-2021: endelig sak kommer 
ventelig i desember 

DES2022 Ingen anmerkninger. 

Radiologi, regionalt 
prosjekt – oppfølging av 
sak 125-2022 

o Ref. styresak 125-2022, pkt 2: Styret ber adm. 
direktør komme tilbake med forslag om 
etablering av regionalt prosjekt vedrørende 
radiologi innen desember 2022.  

DES2022  

Regional utviklingsplan 
2023-2038 

o Ref. styresak 121-2022: endelig plan 
behandles i DES2022 

DES2022 Ingen anmerkninger. 

Oppfølging av 
internrevisjonsrapport 
nr. 05/2021:  
Ventetidsutvikling og 
kapasitetsutnyttelse 
innen psykisk helsevern 
for voksne i Helse Nord, 
oppfølging av styresak 
18-2022 

o Styresak 18-2022, pkt 2: Styret i Helse Nord 
RHF ber adm. direktør om tilbakemelding på 
at sykehusforetakene har fulgt opp alle 
anbefalinger fra internrevisjonsrapport 05-
2021 innen utgangen av 2022. 

DES2022 Ingen anmerkninger. 

Styremøte i Helse Nord RHF
26. oktober 2022 - saksdokumenter - ettersendelse nr. 1

88



Nasjonale 
beredskapsøveler, 
evaluering 

o Ref. styresak 98-2022 pkt 3: Styret ber om at 
adm. direktør legger frem evaluering av årlige 
nasjonale beredskapsøvelser til styret. 

2023 Årlig sak 

Anskaffelser av private 
helsetjenester i Helse 
Nord RHF – involvering 
av styret 

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.  

2023 Årlig sak 

Spesialisthelsetjenester 
til den samiske 
befolkningen, oppfølging 
av sak 44-2022 

o Ref. styresak 44-2022, pkt 4: Styret ber om å 
få årlig oppdatering i planperioden med 
status for oppfølging av tiltaksplaner i Helse 
Nord. 

2023 Årlig sak til 2026 

Helhetlig 
informasjonssikkerhet, 
tertialrapport 

• Ref. sak 172-2021, pkt 2: Styret ber adm. 
direktør legge frem rapportering på fremdrift 
i programmet i egne tertialrapporter f.o.m. 
2022.  

Hvert tertial 
fra 2022 

 

Eiendom – delstrategi, 
oppfølging av styresak 
68-2021 og 110-2021 

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

o ref. styresak 110-2021, pkt 4: Styret ber om at 
Helgelandssykehusets oppgraderingsbehov 
innarbeides i henhold til Helse Nord RHFs 
delstrategi for eiendom 

MAR2023 Adm. direktør muntlige orientering oktober 2022 – 
kommer mars 2023 

Kliniske fagrevisjoner i 
foretaksgruppen - 
oversikt 2020, oppfølging 
av styresak 61-2017 og 
107-2020 

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

VÅR2023 • Kliniske fagrevisjoner har ikke hatt fremgangen 
som planlagt under pandemien. Det er forventet 
at saken kommer til styret våren 2022.  

• Adm. direktørs muntlige orientering oktober 
2022 – kommer VÅR2023 
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ordningen med klinisk fagrevisjon innen 
sommeren 2021 og vurdere andre alternative 
måter å drive kvalitetsarbeid på.  

Regionale funksjoner, 
gjennomgang – 
oppfølging av sak 117-
2022 

o Ref- styresak 117-2022, pkt 7: Styret ber om 
at arbeidet med å ferdigstille gjennomgangen 
av regionale funksjoner legges frem for styret 
til beslutning om hvilke som skal videreføres 
og ikke, innen våren 2023. 

VÅR2023  

Trombektomi i Helse 
Nord, utvikling – 
oppfølging av sak 138-
2021 

o Ref. styresak 138-2021, pkt 5: Styret ber om 
at administrerende direktør orienterer styret 
om utviklingen i trombektomitilbudet våren 
2023 

VÅR2023  

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

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. 

 

VÅR2023 Ingen anmerkninger 

Presisjonsmedisin i Helse 
Nord, status, oppfølging 
av sak 117-2021 

o Ref. styresak 117-2021, pkt. 4: Styret ber om 
en årlig statusoppdatering i forkant av 
behandling av Økonomisk langtidsplan 
  

MAI/JUN2023 Årlig sak  
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Oppfølging av 
Internrevisjonsrapport 
01/2022: 
Virksomhetsstyring i 
Helse Nord, oppfølging av 
sal 123-2022 

o Ref. styresak 123-2022, pkt 3: Styret ber adm. 
direktør legge fram en statusoversikt i 
september 2023 om foretaksgruppens 
oppfølging av internrevisjonens anbefalinger. 

SEP2023  

Trombektomi i Helse 
Nord, evaluering – 
oppfølging av sak 138-
2021 

o Ref. styresak 138-2021, pkt. 4: Styret ber om 
at det innen utgangen av 2024 gjennomføres 
en evaluering av tilbudet om trombektomi i 
regionen, inkludert vurdering av om og hvor 
det bør etableres flere tilbud. Evalueringen 
bør bl.a. inneholde en vurdering av 
befolkningens tilgjengelighet til behandlingen, 
kvaliteten i behandlingen og 
robusthet/sårbarhet i tilbudet. Styret ber om 
at denne evalueringen legges frem for styret 
når den er ferdigstilt. 

o  

2024  

 

 
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 

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). 

Styremøte i Helse Nord RHF
26. oktober 2022 - saksdokumenter - ettersendelse nr. 1

91



• 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. 

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:  
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.  

utsatt inntil 
videre 

Pilotprosjektet ble forsinket grunnet Covid-
19  

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. 

  

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 
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• 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 

 
Oppfølging av 
internrevisjonsrapport nr. 
06/2020 Innleie av helsepersonell 
i Helse Nord, oppfølging av 
styresak 99-2021 

o Ref. styresak 99-2021, vedtakets punkt 2: 
Styret i Helse Nord RHF tar status i 
oppfølgingsarbeidet tilknyttet 
internrevisjonsrapport 06/2020 Innleie av 
helsepersonell til Helse Nord til orientering, og 
imøteser resultatet av oppfølgingsrevisjonen på 
innleie av helsepersonell når den er gjennomført 

 •  

Oppfølging av 
internrevisjonsrapport nr. 
06/2021: Implementering av 
nasjonale helsefaglige 
retningslinjer i Helse Nord, 
oppfølging av sak 17-2022 

o Ref. sak 17-2022, pkt 5: Styret ber adm. direktør 
legge fram en statusoversikt basert på 
handlingsplanens frister for RHF-ets oppfølging 
av internrevisjonens anbefalinger, samt oversikt 
over status for oppfølging av anbefalinger gitt til 
HF-ene.  

 •  

Nye Helgelandssykehuset, 
oppfølging av sak 127-2022 

o Ref. styresak 127-2022, pkt 3: Styret ber adm. 
direktør komme tilbake til styret med et forslag 
som sikrer bærekraft og videre implementering 
av strukturvedtaket.  

 •  
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