
 

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Adm. direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Revisor i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 
 
 
Deres ref.: 

 
Vår ref.: 
 2017/4-6/012  
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 906 88 713  

Sted/Dato: 
Bodø, 10.5.2017 
 

Foretaksmøte, den 19. mai 2017 - innkalling, 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak kapittel 5 §§ 16, 17, 18 og 19, samt 
stiftelsesprotokoll for Universitetssykehuset Nord-Norge HF § 10, innkalles til foretaksmøte i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF på fredag, den 19. mai 2017 - kl. 10.30.  
 
Møtet avvikles som et felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Nord. Møtet avholdes i 
Tromsø på Linken Forskningsparken Møtesenter (Sykehusveien 23), auditoriet 
Jiehkkivarri. 
 
Til behandling foreligger følgende saker: 
 
Sak 5-2017 Godkjenning av innkalling 
Sak 6-2017 Godkjenning av saksliste 
Sak 7-2017 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder 
Sak 8-2017 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2016,  
 herunder disponering av resultat  
Sak 9-2017 Godkjenning av revisors godtgjørelse 2016 
Sak 10-2017 Årlig melding 2016, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Sak 11-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019), oppfølging - avklaring av 

akuttfunksjoner, Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
  
Med henvisning til helseforetakslovens § 17 gjøres spesielt oppmerksom på at styreleder og 
daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall skal det utpekes stedfortreder. 
Fullmakt legges frem ved møtestart. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Marianne Telle /s/     Lars Vorland /s/ 
Styreleder      Adm. direktør  

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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Møtedato: 19. mai 2017 
Arkivnr.:        Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
     Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00  Bodø, 10.5.2017 
 

Foretaksmøtesak 8-2017 Godkjenning av årsregnskap og styrets 

beretning 2016, herunder disponering av 

resultat 
 
Det vises til styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 28. mars 2017 og 
styremøte i Helse Nord RHF, den 29. mars 2017 (jf. styresak 33-2017 Godkjenning av 
årsregnskap og styrets beretning 2016 – herunder disponering av resultat). 
 
Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 
I henhold til foretakets vedtekter med henvisning til allmennaksjeloven § 6-16a har 
styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig 
leder og andre ledende ansatte i selskapet.  
 
Erklæringen er inntatt i note 6 til årsregnskapet. Erklæringen skal behandles på 
tilsvarende vis som angitt i allmennaksjeloven §6-16a i foretaksmøtet som avholdes i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til 
allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.  
 
Fremlagte årsregnskap og styrets beretning 2016 for Universitetssykehuset Nord-
Norge HF foreslås godkjent av foretaksmøtet.   
 
Foretaksmøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende 
vedtak: 
 
1. Det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap, balanse og styrets beretning, 

inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat fastsettes som 
Universitetssykehuset Nord-Norge HFs regnskap for 2016. 

 
2. Foretaksmøte gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse. 
 
 
Bodø, den 10. mai 2017 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Styrets beretning  
  Årsregnskap med noter 
  Revisjonsberetning 
  Vedleggene legges frem ved møtestart. 

 
 



 

Møtedato: 19. mai 2017 
Arkivnr.:        Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
     Jan-Petter Monsen, 75 51 29 24  Bodø, 10.5.2017 
 

Foretaksmøtesak 9-2017 Godkjenning av revisors godtgjørelse 2016 
 
 
Det vises til styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 28. mars 2017 og 
styremøte i Helse Nord RHF, den 29. mars 2017 (jf. styresak 33-2017 Godkjenning av 
årsregnskap og styrets beretning 2016 – herunder disponering av resultat). 
 
Revisjonshonorar for 2016 foreslås fastsatt til    
 
Lovpålagt revisjon kr 63 388,- 
Utvidet revisjon kr 148 550,- 
Andre attestasjonstjenester kr 61 056,- 
Andre tjenester utenfor revisjon kr 545 796,- 
SUM  kr 818 719,-  
 
 
Foretaksmøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende 
vedtak: 
 
Revisjonshonorar 2016 fastsettes i henhold til mottatte fakturaer til:  
 
Lovpålagt revisjon kr 63 388,- 
Utvidet revisjon kr 148 550,- 
Andre attestasjonstjenester kr 61 056,- 
Andre tjenester utenfor revisjon kr 545 796,- 
SUM  kr 818 719,-  
 
 
Bodø, den 10. mai 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 

 
 



 

Møtedato: 19. mai 2017 
Arkivnr.:        Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
     Jann-Hårek R Lillevoll/47012324  Bodø, 10.5.2017 
 

Foretaksmøtesak 10-2017 Årlig melding 2016, Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF 
 
 
Det vises til styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 28.-29. mars 2017 
og styremøte i Helse Nord RHF, den 29. mars 2017, jf. styresak 25-2017 Årlig melding 
2016. 
 
 
Fremlagte Årlig melding 2016 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF foreslås 
godkjent av foretaksmøtet.   
 
 
Foretaksmøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende 
vedtak: 
 
Foretaksmøtet vedtar Årlig melding 2016 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
 
Bodø, den 10. mai 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Årlig melding 2016 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
   
  Vedlegget legges frem ved møtestart. 
 

 
 



 

Møtedato: 19. mai 2017    
Arkivnr.:        Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
     K. Fanghol/R. Spørck   Bodø, 10.5.2017 
 

Foretaksmøtesak 11-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-

2019), oppfølging - avklaring av 

akuttfunksjoner, Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF 
 
 
Ved behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan slo Stortinget fast at det fortsatt 
skal være en desentralisert sykehusstruktur i Norge. Stortinget sluttet seg til planens 
forslag til betegnelser på sykehus, som er regionsykehus, stort akuttsykehus, 
akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner. Alle akuttsykehus skal ha akuttfunksjon 
i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk 
vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser. 
 
Stortinget gjorde i tillegg følgende vedtak: Stortinget ber regjeringen sørge for at sykehus 
som i dag har akuttkirurgiske tilbud, fortsatt vil ha dette når hensynet til pasienten gjør 
det nødvendig, og kvalitet og pasientsikkerhet er ivaretatt. 
 
Som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan skal helseforetakene i Helse Nord 
RHF utarbeide utviklingsplaner. Oppdraget ble gitt i foretaksmøte 4. mai 2016. Det ble 
gitt føringer for dette arbeidet i tråd med Stortingets behandling av planen. Avklaring av 
akuttfunksjoner skulle skje innen 1. april 2017. Det er senere gitt noe utvidet frist. 
 
Foretaksmøtet viste til at arbeidet med avklaring av akuttfunksjoner har pågått over tid 
og vært omfattende. Foretaksmøtet la vekt på at akuttfunksjonene nå er avklart, slik at 
det sikres forutsigbarhet og ro rundt det videre arbeidet med utviklingsplanene som 
skal ferdigstilles i 2018.  
 
Utviklingsplanene skal utarbeides med utgangspunkt i dagens akuttilbud, med de 
endringer som blir vedtatt i dette foretaksmøtet. I helseforetak med pågående 
prosesser knyttet til struktur/utbygging av nye sykehus, som Helgelandssykehuset HF, 
vil det likevel kunne skje endringer. Endringer vil også måtte vurderes løpende ut fra 
hensynet til pasientsikkerhet og kvalitet. 
 
Det videre arbeidet med utviklingsplanene skal skje med hovedvekt på å styrke 
samarbeidet internt i helseforetakene. De enkelte sykehusene skal samarbeide i team 
med avklart oppgavedeling og felles pasientforløp. Samarbeidet mot kommunene må 
også styrkes for å sikre helhetlige, gode pasientforløp. 
 

 
 



I tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan er målet å styrke tjenester som kan leveres 
lokalt med god kvalitet, for eksempel planlagt kirurgi, og samle tilbud der dette er 
nødvendig av hensyn til kvalitet og pasientsikkerhet. Pasientene skal oppleve at 
helseforetaket fremstår som en enhet med et helhetlig og sammenhengende 
behandlingstilbud. 
 
Det er gjennomført utredninger av akuttfunksjoner ved sykehusene i Lofoten og Narvik. 
Vedtak gjort av styrene i Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset i Nord-
Norge HF er behandlet av styret i Helse Nord RHF. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 40-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – 
kirurgisk akuttberedskap m. m. Universitetssykehuset Nord-Norge HF i styremøte 18. 
april 2017. Styret fattet følgende vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonal helse- og sykehusplan – 

kirurgisk akuttberedskap m. m. Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 
2. Styret slutter seg til at UNN Narvik skal ha: 

- Fødeavdeling 
- Akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse 
- Traumeberedskap, jf. Nasjonal og regional traumeplan  

 
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

gjennomfører et aktivt rekrutteringsarbeid for å sikre en bemanning av 
fødeavdelingen som tilfredsstiller nasjonale kvalitetskrav. Styret ber adm. direktør 
følge opp spørsmålet om forsvarligheten, når bemanningskravene avvikes over tid. 

 
4. Styret slutter seg til adm. direktørs anbefaling om å videreføre gastrokirurgi som et 

poliklinisk og dagkirurgisk tilbud og avvikles som døgnaktivitet. Styret ber adm. 
direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF vurderer et poliklinisk 
og dagkirurgisk tilbud utover vanlig åpningstid. Styret ber videre adm. direktør om å 
sørge for at konsekvensene for prehospitale tjenester og bemanning i 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik vurderes.   

 
5. Styret ber adm. direktør om å følge opp at den videre utviklingen av elektiv kirurgi og 

ortopedi ivaretas som del av Universitetssykehuset Nord-Norge HFs arbeid med 
utviklingsplanen, den interne arbeidsfordelingen og hensynet til universitetsklinikkens 
ansvar for spesialistutdanning. 

 
Foretaksmøtet i Helse Nord RHF vedtok følgende i møte 24. april 2017: 
Foretaksmøtet stadfester vedtaket i styret i Helse Nord RHF om akuttfunksjoner på Narvik 
sykehus. Foretaksmøtet tar vedtaket i styret i Helse Nord RHF om Lofoten sykehus til 
orientering.  
 
Videre utvikling vil også være basert på vedtakspunkt 4 i styresak 29/2017 i 
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF - som følger: Styret anbefaler at fagområdet 
ortopedi styrkes og utvikles som hovedaktivitet innen kirurgisk døgnbehandling og som 
dagkirurgisk og poliklinisk aktivitet ved UNN Narvik. Det anbefales at tilgjengelighet til 

 



ortopedisk spesialistkompetanse utenom ordinær arbeidstid økes slik at vanlige 
ortopediske skader som hovedregel kan opereres lokalt innen 48 timer. Etablering av 
spesialisert døgnkontinuerlig vaktordning i ortopedi vurderes ikke å være nødvendig, men 
det anbefales likevel at Helse Nord RHF revurderer vedtaket i styresak 135-2011 Elektiv 
ortopedi i Helse Nord – revidert funksjonsfordeling. 
 
Foretaksmøtet viste til at det ved behandlingen av styresak 39-2017 Nasjonal helse- og 
sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap m.m. Nordlandssykehuset HF ikke ble gjort 
vedtak om endring i akuttfunksjoner ved Lofoten sykehus. Foretaksmøtet tok dette til 
orientering.  
 
 
Foretaksmøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende 
vedtak: 
 
1. Foretaksmøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til styrets vedtak i 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, jf. styresak 29-2017 og 34-2017, styrets 
vedtak Helse Nord RHF, jf. styresak 40-2017 og foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 
24. april 2017, jf. sak 3. 

 
2. Foretaksmøtet gir Universitetssykehuset Nord-Norge HF i oppdrag om å iverksette 

endringene for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik vedtatt i foretaksmøte i 
Helse Nord RHF 24. april 2017.  

 
 
Bodø, den 10. mai 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  
1. Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28. - 29. mars 2017 - 

saksdokumenter og presseprotokoll ad. styresak 29-2017 
2. Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 7. april 2017 - saksdokumenter og 

presseprotokoll ad. styresak 34-2017 
3. Styremøte i Helse Nord RHF 18. april 2017 - saksdokumenter og presseprotokoll ad. 

styresak 40-2017 
4. Foretaksmøte i Helse Nord RHF 24. april 2017 - foreløpig protokoll  
 
 

 

https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-hf-28-29-mars-2017-2017-03-28
https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-hf-28-29-mars-2017-2017-03-28
https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-hf-7-april-2017-ekstraordinert-2017-04-07
https://unn.no/arrangementer/styremote-i-unn-hf-7-april-2017-ekstraordinert-2017-04-07
https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-18-april-2017-2017-04-18
https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-18-april-2017-2017-04-18
https://www.regjeringen.no/contentassets/ed9e7bab65744cc79c0ccb0b03a7d128/forelopigprotokollnord24042017.pdf
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