
 
Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
 

        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.10.2005 200400457-93  012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
  

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36   
 

 

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 11. OKTOBER 2005 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø, den  
11. oktober 2005 – fra kl. 13.00 til kl. 17.35. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Stig Fossum, styremedlemmer Anders Eira, Marit 
Alexandersen, Mona Søndenå, Kari B. Sandnes, Odd Oskarsen og Bente Christensen. 
 
På telefon: 
Styremedlem Trude L. Husjord. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, styresekretær/adm. leder Karin Paulke, direktør Finn Henry Hansen 
og informasjonssjef Kristian I. Fanghol.  
 
 
STYRESAK 92-2005  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 92-2005 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 93-2005 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. september 2005 
Sak 94-2005 Regional IKT-organisasjon – plan for organisering og implementering 
Sak 95-2005 Tertialrapport nr 2-2005 – Helse Nord  
Sak 96-2005 Revisjon av driftsrammer 2005 II 
Sak 97-2005 Finansforvaltning i Helse Nord  
Sak 98-2005 Strategi for virksomhetsstyring og ledelsesinformasjon 
Sak 99-2005 Styregodtgjørelse for styremedlemmer og varamedlemmer i 

helseforetakene 
Sak 100-2005 Samarbeidsavtale mellom Legemiddelindustriforeningen (LMI) og Helse 

Nord RHF 
Sak 101-2005 Endring av helseforetakenes vedtekter – avhending av fast eiendom og 

lånerammer. Saken ble trukket av administrasjonen og fremmes til senere 
behandling. 

Sak 102-2005 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Investeringsplan 2006 – 2015 
 4. Orientering om pasientstrømmer ut av Helse Nord – rapport fra 

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
Sak 103-2005 Referatsaker 
 1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 2. september 2005 ad. 

oppfølging av tilsynssaker fra Statens helsetilsyn 
 2. Brev fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon av 8. september 

2005 ad. oppnevning av nye styrer i helseforetakene 
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 3. Brev fra FFO Nordland av 19. september 2005 ad. oppnevning av 

nytt regionalt brukerutvalg 
 4. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 21. september 2005 ad. 

oppfølging av styringsbudskap på organisasjonsområdet 
 5. Brev fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjons, region Nord av 30. 

september 2005 ad. oppnevning av nytt regionalt brukerutvalg 
 6. Drøftingsprotokoll av 30. september 2005 ad. styresak 94-2005 

Etablering av Helse Nord IKT. Kopi av drøftingsprotokollen ble lagt 
frem i f. m. behandling av styresaken. 

Sak 104-2005 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 93-2005  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 7. SEPTEMBER 2005 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 7. september 2005 godkjennes med de endringer som kom frem 
under behandling av saken (vedtak i styresak 83-2005, pkt. 2 og styresak 85-2005, pkt. 2).  
 
 
STYRESAK 94-2005  ETABLERING AV HELSE NORD IKT 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Helse Nord IKT etableres fra 1. januar 2006.  Prinsippene om virksomhetsoverdragelse, 

jfr. aml. kap. XIIA legges til grunn, hvor de ansatte og de arbeidsoppgaver som i dag 
driftes ved de ulike IKT avdelinger (med unntak av det medisintekniske området ved 
Nordlandssykehuset HF) går over i den nye enheten.  

 
2. Helse Nord IKT etableres som en avdeling underlagt Helse Nord RHF.  
 
3. Hovedkontoret til Helse Nord IKT legges til Tromsø.  
 
4. Den foreslåtte gjennomføringsplanen legges til grunn og prosjektgruppen etableres 

umiddelbart etter styrets vedtak. 
 

Det forutsettes at det i gjennomføringsfasen tas særlig hensyn til pasienter, 
sykehusklinikere og primærhelsetjenesten. 

 
Styret ber administrasjonen komme tilbake til konkrete resultatmål for perioden 2006 – 
2008 i forbindelse med budsjett for IKT-enheten. 
 

5. Administrerende direktør i Helse Nord RHF gis fullmakt til å rekruttere ny direktør til 
Helse Nord IKT. 
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6. Prosessen skal sikre god medvirkning av de ansatte og tillitsvalgte på HF- og RHF-nivå, 

herunder informasjons- og drøftingsmøter jf. hovedavtalens bestemmelser. 
 
7. Styret forutsetter at det høsten 2006 legges frem en rapport om utviklingen av IKT-

enheten. Våren 2007 fremlegges en evaluering.  
 
 
STYRESAK 95-2005  TERTIALRAPPORT NR. 2-2005 – HELSE NORD 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til den framlagte tertialrapport som samlet bekrefter den 

positive utvikling med opprettholdelse av tilbud til befolkningen på samme høye nivå som 
i 2004.   

 
2. Utviklingen i økonomisk resultat er for de fleste av helseforetakene positiv i forhold til 

2004. Det gjenstår imidlertid en del tiltak for å bringe driften i balanse. Styret ber 
helseforetakene identifisere og iverksette tiltak som sikrer balansemålet i 2006.  

 
Hålogalandssykehuset HF har særlig store utfordringer med å nå de økonomiske 
resultatkrav. Styret vil understreke behovet for at økonomien i helseforetaket snarlig 
kommer under kontroll, slik at tjenestetilbudet til befolkningen over tid kan trygges innen 
tildelte økonomiske rammer og slik at planlagte investeringer kan gjennomføres. 

 
3. Styret i Helse Nord RHF er bekymret for aktivitetsreduksjonen i voksenpsykiatrien som 

gjør at tilbudet til en prioritert pasientgruppe ikke utvikles i tråd med behovene i 
befolkningen og kravene fra eier. Styrene i helseforetakene bes følge dette nøye opp og 
gjennom målrettet aktivitet avklare årsaksforholdene og iverksette tiltak for å nå vedtatte 
styringsmål.  

 
4. Styret vil understreke behovet for at rekrutteringsarbeidet, særlig innen prioriterte 

områder, vies en systematisk oppmerksomhet. Rekrutteringsprosjektene innen psykiatri og 
i Helse Finnmark HF viser at dette nytter.  

 
5. Andel epikriser sendt innen syv dager viser en positiv utvikling, men tilfredsstiller fortsatt 

ikke nasjonalt krav på 80 %. Styrene i helseforetakene bes om å sørge for at innsatsen for 
å nå dette målet forsterkes.  

 
 
STYRESAK 96-2005  REVISJON AV DRIFTSRAMMER 2005 II  
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret for Helse Nord vedtar å disponere 24,7 mill kr av generell bevilgning i RNB til 

prioriterte tiltak, slik administrerende direktør har foreslått i saksfremlegget. 
 
2. Helseforetakenes øremerkede driftsmidler justeres for tildeling til styrking av 

lokalsykehusfunksjonen, jf. tildelingsbrev fra 6. september 2005 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
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STYRESAK 97-2005  FINANSFORVALTNING I HELSE NORD 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen og vedtar vedlagte finansreglement 

med de endringer som kom frem under behandling av saken. Reglementet skal ligge til 
grunn for finansforvaltningen i Helse Nord RHF.  

 
2. Styret ber administrasjonen om at det utarbeides et eget opplegg for intern 

finansforvaltning i foretaksgruppen. Dette fremmes i egen sak.  
 
 
STYRESAK 98-2005  STRATEGI FOR VIRKSOMHETSSTYRING 
 OG LEDELSESINFORMASJON 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Arbeidet med et gjennomgående system for ledelsesinformasjon søkes videreført og 

prioritert i budsjett for 2006. 
 
2. Styret ber administrasjonen om å få denne saken nærmere belyst i en egen tematime.   
 
 
STYRESAK 99-2005  STYREGODTGJØRELSE FOR  
 STYREMEDLEMMER OG  
 VARAMEDLEMMER I HELSEFORETAKENE 
 
Styrets vedtak:  
 
Innstilling til vedtak i foretaksmøtet:    
1. Årlig styregodtgjørelse for styrene i helseforetakene forblir uendret: 
 

1. Styreleder  kr. 121 000 pr. år 
2. Nestleder  kr.   82 500 pr. år 
3. Styremedlemmer kr.   71 500 pr. år 

 
2. Medarbeidere i RHF/foretakene med lederstillinger på toppnivå, som oppnevnes til 

styreverv, tilståes ikke honorar. 
 
3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.  
 
4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke 

oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle.   
 
5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å 

inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik kompensasjon 
må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende rapportering i styret. 

 
6. Varamedlemmer honoreres kr. 2 860 pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.  
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7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % -sats 

lik fravær. 
 
Styret legger ovenstående innstillinger frem i foretaksmøtet med helseforetakene.  
 
 
STYRESAK 100-2005  SAMARBEIDSAVTALE MELLOM 
 LEGEMIDDELINDUSTRIFORENINGEN (LMI)  
 OG HELSE NORD RHF 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner det foreliggende avtaleforslag mellom Helse Nord 

RHF og Legemiddelindustriforeningen. 
 
2. Samarbeidsavtalen oversendes helseforetakene for styrebehandling og oppfølging. 
 
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå avtale med 

Legemiddelindustriforeningen på vegne av Helse Nord RHF. 
 
 
STYRESAK 101-2005  ENDRING AV HELSEFORETAKENES 
 VEDTEKTER – AVHENDING AV FAST  
 EIENDOM OG LÅNERAMMER 
 Saken ble trukket av administrasjonen og fremmes til senere  
 behandling. 
 
 
STYRESAK 102-2005  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Regionalt Brukerutvalg – møte med FFO Region Nord, den 10. oktober 2005 i 
Tromsø 

- Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. september 2005 ad. organisatorisk 
oppfølging – invitasjon til arbeidsgruppe. Oppnevning av arbeidsgruppe for 
utarbeidelse av retningslinjer for styrearbeid i helseforetak. Styremedlem Trude 
Husjord foreslås ovenfor departementet. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s avtale med fa. Nordchip ad. HPV-tester 
• Anbud på bruk av private klinikker – kvalifikasjonskrav 
• Samdata – informasjon, forskjeller mellom foretakene internt i regionen og nasjonalt 
• Hålogalandssykehuset HF – informasjon status økonomi/organisasjon 
• Ambulansetjenesten i Helse Nord, jf. styresak 44-2005. Styresaken utsettes til 1. 

februar 2005, orienteringssak legges frem for styret i Helse Nord RHF i desember 
2005. 

• Nyansatte internrevisorer på besøk i RHF-administrasjonen i uke 43 (24. til 28. 
oktober 2005). Møte med RHF-styrets kontrollkomité kan avtales om ønskelig. 

• Helgelandssykehuset HF – politianmeldelsen i journalsaken er henlagt 
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• NAVO Helse – informasjon om brudd i forhandlingene med Akademikerne 
3. Investeringsplan 2006 – 2015 
4. Orientering om pasientstrømmer ut av Helse Nord – rapport fra Senter for klinisk 

dokumentasjon og evaluering 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 103-2005  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 2. september 2005 ad. oppfølging av 

tilsynssaker fra Statens helsetilsyn 
2. Brev fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon av 8. september 2005 ad. oppnevning av 

nye styrer i helseforetakene 
3. Brev fra FFO Nordland av 19. september 2005 ad. oppnevning av nytt regionalt 

brukerutvalg 
4. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 21. september 2005 ad. oppfølging av 

styringsbudskap på organisasjonsområdet 
5. Brev fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjons, region Nord av 30. september 2005 ad. 

oppnevning av nytt regionalt brukerutvalg 
6. Drøftingsprotokoll av 30. september 2005 ad. styresak 94-2005 Etablering av Helse Nord 

IKT. Kopi av drøftingsprotokollen ble lagt frem i f. m. behandling av styresaken. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 104-2005  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Bodø, den 11. oktober 2005 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 11OKT2005 – kl. 17.45 
____________________  
Bjørn Kaldhol 
 
 


