
 

 
 

Møtedato: 25. mars 2020    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jann-Hårek Lillevoll, 470 12 324  Bodø, 25.3.2020 
 

Styresak 45-2020 Årlig melding 2019, endelig vedtak 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Årlig melding 2019 for Helse Nord RHF til Helse- 

og omsorgsdepartementet. 
 

2. Årlig melding 2019 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet fremstiller 
virksomheten i foretaksgruppen på en dekkende måte. 
 

3. Styret tar dokumentet Årlig melding 2019 - vedlegg til RHF-styret (styringskrav fra 
Helse Nord RHF til HF-ene som ikke rapporteres til Helse- og omsorgsdepartementet) til 
orientering. 

 
4. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha betydelig oppmerksomhet på 

foretaksgruppens arbeid med å redusere unødvendig venting og variasjon i 
kapasitetsutnyttelsen, prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling, samt bedre kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Nord. 

 
5. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at krav som ikke er fullt ut 

gjennomført i 2019, følges opp aktivt, og det forutsettes at disse prioriteres av 
helseforetakene. 

 
6. Styret ber adm. direktør om å sørge for at spesialisthelsetjenestetilbudet til den 

samiske befolkningen omtales fra og med årlig melding 2020.  
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