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PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 11. OKTOBER 2006 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Radisson SAS Hotel i Tromsø, den 11. 
oktober 2006 – fra kl. 08.35 til kl. 13.00. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvoll (fra og med 
styresak 76-2006), Tone Finnesen, Mona Søndenå, Trude L. Husjord, Terje Olsen, Kirsti 
Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen. 
 
Forfall: 
Styremedlem Runar Sjåstad. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, direktør Finn Henry Hansen, økonomidirektør Jann-Georg Falch og direktør 
forretningsutvikling Tor-Arne Haug.  
 
 
STYRESAK 70-2006  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 70-2006 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 71-2006 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. september 2006 
Sak 72-2006 Instruks for adm. direktør – revidering  
Sak 73-2006 Helseforetakenes innkjøpsservice AS – ansvarlig lån 

Saken ble utsatt og behandlet etter styresak 76-2006. 
Sak 74-2006 Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF – oppnevning 2006-2008 
Sak 75-2006 Regionalt brukerutvalg – plan for brukermedvirkning og 

observatørordning til styret i Helse Nord RHF 
Sak 76-2006 Tertialrapport nr. 2 – 2006  
Sak 77-2006 Hålogalandssykehuset HF – ny organisering, rapport og anbefalinger 

prehospitale tjenester 
Sak 78-2006 Desentralisering av spesialisthelsetjenester – statusrapport 

Saken ble utsatt og behandlet etter styresak 81-2006. 
Sak 79-2006 IT-strategi i Helse Nord – status ved utløpet av strategiperioden 
Sak 80-2006 Nasjonal IKT – strategi- og tiltaksplan for 2006 og 2007 
Sak 81-2006 Nasjonal IKT – utredningsprosjekt for langsiktig organisering av IKT-

området 
Sak 82-2006 Nordlandssykehuset HF – utbygging av voksenpsykiatrien 
Sak 83-2006 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Rapport om arbeidet i prosjekt innkjøp 
 4. Oppgjør/saksbehandling mot enkeltpersoner – pasienttransport  
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Sak 84-2006 Referatsaker 

Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 82-2006. 
 1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2006 ad. 

nasjonal inntektsfordeling til spesialisthelsetjenesten 
 2. Brev fra Helgeland Regionråd av 4. september 2006 ad. 

akuttberedskap ved Helgelandssykehuset Mosjøen 
 3. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 13. september 2006 til 

Mental Helse Ungdom ad. psykisk helsevern på Svalbard 
 4. Brev fra Universitetet i Tromsø av 22. september 2006 ad. 

rehabilitering og utbygging av lokaler for barne- og 
ungdomspsykiatrien i Midt-Finnmark i Karasjok 

 5. Brev fra Norges Handikapforbund Nord-Norge av 28. september 
2006 ad. Helse Nords underskudd  

 6. Protokoll fra møte i regionalt brukerutvalg av 29. september 2006 
 7. Brev fra Narvik Kommune av 26. september 2006 ad. synspunkter fra 

Narvik Kommune på organisering av Universitetssykehuset Nord-
Norge HF 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 85-2006 Eventuelt 
1. Nye kostnadsberegninger Helgelandssykehuset HF Mosjøen 
2. Kommunikasjon/informasjon 

Saken ble behandlet unntatt off., jf. Offl. § 5. 
3. Lokalsykehus – notat fra direktør Knut Schrøder, 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Saken ble behandlet unntatt off., jf. Offl. § 5. 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes, med de endringer som kom frem under behandling av 
saken.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 71-2006  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 6. SEPTEMBER 2006 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 6. september 2006 godkjennes.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 72-2006  INSTRUKS FOR ADM. DIREKTØR –  
 REVIDERING  
 
Styrets vedtak:  
 
Fremlagte instruks for administrerende direktør vedtas, med de endringer som kom frem 
under behandling av styresaken. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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STYRESAK 73-2006  HELSEFORETAKENES INNKJØPSSERVICE AS  
 – ANSVARLIG LÅN 
 Saken ble utsatt og behandlet etter styresak 76-2006. 
 
Styrets vedtak:  
 
Helse Nord RHF skyter inn ny kapital kr. 0,3 mill kr og innvilger HINAS ansvarlig lån på 0,3 
mill kr.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 74-2006  REGIONALT BRUKERUTVALG I  
 HELSE NORD RHF – OPPNEVNING 2006-2008 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes med samme funksjonstid som 

styrene. Utvalget er satt sammen ut fra styrets vedtak i sak 45-2006. Sammensetningen er 
valgt for å ivareta hensynet til representasjon fra viktige grupper og satsingsområder for 
Helse Nord RHF, behovet for kontinuitet og et utvalg som kan fungere effektivt i forhold 
til utvalgets rolle.  

 
2. Følgende velges som representanter i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF for 

perioden oktober 2006 til januar 2008: 
 

• Else Andreassen, Brøstadbotn  FFO Troms (ny)      
• Sissel Brufors Jensen, Andfiskå  FFO Nordland (gjenvalg)    
• Hans Austad, Bodø    FFO Nordland (gjenvalg)    
• Asle Sletten, Tromsø    FFO Troms (gjenvalg)     
• Arnfinn Sarilla, Alta    FFO Finnmark (gjenvalg)     
• Edel Hætta Eriksen, Kautokeino  Fylkeskommunalt eldreråd Finnmark (gjenvalg) 
• Bjørnar Østgård, Tromsø   Fylkeskommunalt eldreråd Troms (gjenvalg) 
• Halgeir Holthe, Tromsø   SAFO, Norges blindeforbund (gjenvalg)  
• Mari Tove Ådal, Ankenesstrand  SAFO, Norges handikapforbund (ny)  
• Ragnar Moan, Tromsø   Satsingsområde rus: RIO Nord (gjenvalg) 

 
3. Som leder og nestleder for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF velges:  
 

• Hans Austad, leder (gjenvalg) 
• Sissel Brufors Jensen, nestleder (gjenvalg) 
 

4. Det etableres en ordning med vararepresentanter i rekkefølge og med det antall 
vararepresentanter for hver gruppe som har forslagsrett.  
 
Følgende oppnevnes som vararepresentanter for FFO: 
 
• Else Nyby, Alta 
• Gerd Pettersen, Bodø 
• Arnold Paulsen, Gratangen 
• Eva O. Teigen, Narvik 
• Stig Raymond Mo, Borkenes 
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Følgende oppnevnes som vararepresentanter for fylkeseldrerådene: 
 
• Bård Moen, Bodø 
• Samuel Anders Guttorm, Berlevåg 
• Olga Johnsen, Mo i Rana 
• Aud Overå Fyhn, Tromsø 
 
Følgende oppnevnes som vararepresentant for satsingsområde rus: 
Hilde Nicolaisen, Tromsø 
 
Det skal også oppnevnes en liste med vararepresentanter for SAFO.  

  
Endelig liste over vararepresentanter til Regionalt brukerutvalg legges fram for styret til 
neste styremøte. 
 

5. Gjeldende satser for verv som medlem og leder av utvalget samt møtegodtgjørelse mv. 
videreføres. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre eventuelle justeringer av 
satsene. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 75-2006  REGIONALT BRUKERUTVALG – PLAN FOR  
 BRUKERMEDVIRKNING OG  
 OBSERVATØRORDNING TIL STYRET I  
 HELSE NORD RHF 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret tar Plan for brukermedvirkning til orientering.  
 

Iverksettingen av planen må skje i tråd med Regionalt brukerutvalgs prioriteringer og 
forslag og i henhold til Helse Nord RHF’s økonomiske og organisatoriske rammer.   

 
2. Det etableres en ordning hvor én fast representant med personlig vararepresentant fra 

Regionalt brukerutvalg deltar som observatør med møte- og talerett i styret i Helse Nord 
RHF.  

 
Ordningen med fast observatør til styret i Helse Nord RHF evalueres innen utgangen av 
2007. 

 
Observatør fra brukerutvalget har rett til å melde inn saker som ønskes behandlet til 
administrerende direktør, men ikke rett til å få dem behandlet. 
 
Styret i Helse Nord RHF setter brukermedvirkning opp som tema på dagsorden i 
styremøtene årlig (”brukerutvalgets time”). Her rapporterer Regionalt brukerutvalg for sin 
egen virksomhet, om oppfølging av plan for brukermedvirkning og kan ta opp egne saker.  
 
Brukerutvalget inviteres til å delta i styreseminarer i Helse Nord.  
 
Representanter fra styret i Helse Nord RHF inviteres også til å delta på møter i Regionalt 
brukerutvalg årlig. 
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3. Representantene for Regionalt brukerutvalg som deltar i styremøtene, honoreres etter 

ordinære satser for deltakelse i møtene i Regionalt brukerutvalg.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 76-2006  TERTIALRAPPORT NR. 2 – 2006 
 
Administrasjonen fremmet følgende forslag:   
 
1. Styret godkjenner tertialrapport nr. 2 og viser til saksutredningen for rapportering til 

Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
2. Gjennomføring av økonomisk tilpasning i 2006 har ikke vært tilfredsstillende. Styret viser 

til vedtak i styresak 60-2006 Økonomiske rammer – tilpasning av aktivitet og bemanning 
for tiltak. Tiltakene skal bedre helseforetakenes resultater i 2006, og bidra til at balanse 
nås i 2007.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
3. Styret er tilfreds med at aktiviteten innen rusomsorg og psykisk helse øker.   
 
Enstemmig vedtatt. 
 
4. Styret er ikke fornøyd med at resultater innen kvalitetsområdet ikke tilfredsstiller 

regionale og nasjonale målsetninger. Det forventes at foretaksgruppen forsterker innsatsen 
slik at andel epikriser sendt innen syv dager i somatisk virksomhet når målet på 80 % 
snarest mulig.  

 
Det ble foreslått å stryke siste setning i vedtakspunkt 4. Forslaget ble tatt opp til votering. 
 
Forslaget om å stryke siste setning i vedtakspunkt 4 falt mot fem stemmer (med styreleders 
dobbeltstemme som avgjørende). 
 
Det ble fremmet følgende tillegg til vedtakspunkt 2 av styremedlemmene Jacobsen, 
Sandnes og Stenersen:  
 
Oppnåelse av resultat forutsetter nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Dette vil få konsekvenser for tjenestetilbudet til befolkningen, arbeidsforholdene for de 
ansatte, nødvendige investeringer til utstyr og fornying av nedslitt bygningsmasse. 
 
Vedtatt mot fire stemmer. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret godkjenner tertialrapport nr. 2 og viser til saksutredningen for rapportering til 

Helse- og omsorgsdepartementet.  
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2. Gjennomføring av økonomisk tilpasning i 2006 har ikke vært tilfredsstillende. Styret viser 

til vedtak i styresak 60-2006 Økonomiske rammer – tilpasning av aktivitet og bemanning 
for tiltak. Tiltakene skal bedre helseforetakenes resultater i 2006, og bidra til at balanse 
nås i 2007.  

 
Oppnåelse av resultat forutsetter nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. 
 
Dette vil få konsekvenser for tjenestetilbudet til befolkningen, arbeidsforholdene for de 
ansatte, nødvendige investeringer til utstyr og fornying av nedslitt bygningsmasse. 
 

3. Styret er tilfreds med at aktiviteten innen rusomsorg og psykisk helse øker.   
 
4. Styret er ikke fornøyd med at resultater innen kvalitetsområdet ikke tilfredsstiller 

regionale og nasjonale målsetninger. Det forventes at foretaksgruppen forsterker innsatsen 
slik at andel epikriser sendt innen syv dager i somatisk virksomhet når målet på 80 % 
snarest mulig.  

 
 
Protokolltilførsel til styresak 76-2006: 
 
De ansattevalgte styremedlemmer i styret for Helse Nord RHF kan ikke stille seg bak styresak 
76-2006 som helhet. 
 
Vi er av den oppfatning at det fortsatt er manglende samsvar mellom de helsepolitiske mål og 
pålagte oppgaver, og den økonomiske rammen som stilles til rådighet. Foretakene i Helse 
Nord har gitt klare signaler til Helse Nord om at de foreliggende underskudd ikke er 
realistiske å gjennomføre uten at det gies sterkere føringer og prioriteringer fra eier.  
 
Styret i Helse Nord RHF har etter vårt syn et for ensidig fokus på innsparingstiltak og 
budsjettbalanse. Dette har fått uheldige konsekvenser for pasienttilbudet og arbeidsmiljøet for 
de ansatte. Samtidig ser vi at sykefraværet i foretaksgruppen har en betydelig og 
bekymringsfull økning.  
 
Investeringer i bygninger og ustyr i Nord-Norge er en forutsetning for at landsdelen skal 
fortsette å ha en fullverdig og konkurransedyktig spesialisthelsetjeneste. Det er det ikke gitt 
rom for i våre budsjetter. 
 
De økonomiske rammene vi har fått gir ikke mulighet til å lukke de pålegg som er gitt av 
Arbeidstilsynet gjennom ”God Vakt!” kampanjen. Dette har etter vårt syn i alt for liten grad 
blitt formidlet til Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Helse Nord har brukt betydelige ressurser på å lage planer for ulike prioriterte grupper. 
Planene er gode og setter søkelys på pasientgrupper som eldre og kronikere, samt innenfor 
kreftomsorg, rusomsorg og psykiatri. Det at disse planene nå settes på vent på grunn av 
økonomi er uakseptabelt og ikke i tråd med nasjonale føringer. 
 
 
Kirsti Jacobsen /s/  Kari B. Sandnes /s/  Stig-Arild Stenersen /s/ 
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STYRESAK 77-2006  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF – NY  
 ORGANISERING, RAPPORT OG  
 ANBEFALINGER PREHOSPITALE TJENESTER 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Det vises til vedtak i Helse Nord RHF i styresak 91-2002, punkt 6.2 om å etablere 

prehospital trombolyse (PHT) som et tilbud til hele befolkningen i Nord Norge. Dagens 
system for PHT-tilbud til befolkningen i Vesterålen, basert på ambulansetjenesten 
anbefales videreført, når NLSH overtar ambulansetjenesten fra 1. januar 2007.   

 
2. Styret ber administrasjonen evaluere ulike elementer innenfor drift av    

ambulansetjenestene innen to år. Det utvikles kvalitetsindikatorer for tjenesten som skal 
ligge til grunn for denne evalueringen. Resultat og erfaringer legges til grunn for 
ytterligere harmoniseringer i hele foretaksgruppen.  

 
3. Styret i Helse Nord RHF har i vedtak i sak 103-2002 anbefalt at det skal være én 

akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK-sentral) med 113-funksjon i hvert 
helseforetak med helhetlig ansvar for foretaksområdet, herunder ressurskoordinering. 

 
a. Strukturen på medisinsk nødmeldetjeneste endres i Vesterålen ved at NLSH/AMK-

Bodø overtar ansvaret for mottak av 113-anrop (medisinsk nødtelefon) fra januar 
2007.   

 
b. AMK-Harstad anbefales likevel videreført inntil videre for å betjene befolkningen i 

Sør-Troms og Ofoten, samtidig som AMK-Harstad blir en del av Akuttmedisinsk 
avdeling på UNN. Videre prosess for mulig integrering i AMK Tromsø må sees i 
sammenheng med regional utreding av AMK-struktur i landsdelen, planlagt startet 
tidlig i 2007.   

 
4. Ny foretaksgrense fra 1. januar 2006 legger til grunn at Tysfjord kommune helsemessig 

deles langs Tysfjorden. Det anbefales at dagens løsning med ruting av nødnummer 113 for 
hele Tysfjord til AMK Bodø, fortsetter inntil det foreligger teknisk løsning som ivaretar 
ny foretaksgrense. 

 
5. Arbeidet og evalueringen skal skje i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 78-2006  DESENTRALISERING AV  
 SPESIALISTHELSETJENESTER –  
 STATUSRAPPORT 
 Saken ble utsatt og behandlet etter styresak 81-2006. 
 
Administrasjonen fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF sier seg i hovedsak tilfreds med oppfølgingen av de vedtak som 

ble fattet i sak 53/2005 Desentralisering av spesialisthelsetjenester og gir generelt sin 
tilslutning til administrerende direktørs gjennomgang og vurderinger av status for dette 
arbeidet. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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2. Den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen tilsier at de ambisjoner og målsettinger for 

desentralisering av spesialisthelsetjenester som kom til uttrykk gjennom styrevedtakene i 
sak 53/2005, må realiseres over noe lengre tid. Styret i Helse Nord RHF understreker 
dessuten at etablering av nye desentraliserte tjenester må finansieres gjennom 
kostnadsdekkende innsparinger, hovedsakelig gjennom tilsvarende reduksjoner i utgifter 
for syketransport. I den nåværende økonomiske situasjonen – og i mangel av 
finansieringsordninger for sengeplasser på intermediært nivå (f.eks. sykestueplasser), bør 
helseforetakene utvise varsomhet mht ytterligere desentralisering av tjenester som 
forutsetter sengeplasser.  

 
Vedtatt mot tre stemmer. 
 
3. Styret i Helse Nord RHF konstaterer at få utprøvde telemedisinske tjenester så langt har 

fått storskala utbredelse. Styret ber om at foretakene både enkeltvis og gjennom innbyrdes 
samarbeid intensiverer arbeidet med å iverksette de telemedisinske tjenester som er 
dokumentert nyttige og kostnadseffektive. Styret ber administrerende direktør om å 
vurdere foretaksovergripende tiltak for å få dette til.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
4. Styret i Helse Nord RHF ber administrerende direktør arbeide videre med spørsmålet om å 

harmonisere avtalene for (poliklinisk) ambulering innen og mellom foretakene.  
 
Vedtatt mot tre stemmer. 
 
5. Styret ber administrerende direktør fortsette pådriverarbeidet overfor sentrale 

helsemyndigheter med sikte på å få til bærekraftige finansieringsløsninger for sykestuene 
og for telemedisinske konsultasjoner med primærleger.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Det ble fremmet følgende forslag som vedtakspunkt 2 av styremedlem Jacobsen:  
 
Styret konstaterer at den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen medfører at opprinnelige 
ambisjoner og målsettinger for desentralisering ikke kan nåes innenfor de økonomiske 
rammene vi har i dag. Dette er svært beklagelig med hensyn til den verdien desentralisering 
har for pasientene. 
 
Forslaget falt mot tre stemmer. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF sier seg i hovedsak tilfreds med oppfølgingen av de vedtak som 

ble fattet i sak 53/2005 Desentralisering av spesialisthelsetjenester og gir generelt sin 
tilslutning til administrerende direktørs gjennomgang og vurderinger av status for dette 
arbeidet. 
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2. Den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen tilsier at de ambisjoner og målsettinger for 

desentralisering av spesialisthelsetjenester som kom til uttrykk gjennom styrevedtakene i 
sak 53/2005, må realiseres over noe lengre tid. Styret i Helse Nord RHF understreker 
dessuten at etablering av nye desentraliserte tjenester må finansieres gjennom 
kostnadsdekkende innsparinger, hovedsakelig gjennom tilsvarende reduksjoner i utgifter 
for syketransport. I den nåværende økonomiske situasjonen – og i mangel av 
finansieringsordninger for sengeplasser på intermediært nivå (f.eks. sykestueplasser), bør 
helseforetakene utvise varsomhet mht ytterligere desentralisering av tjenester som 
forutsetter sengeplasser.  

 
3. Styret i Helse Nord RHF konstaterer at få utprøvde telemedisinske tjenester så langt har 

fått storskala utbredelse. Styret ber om at foretakene både enkeltvis og gjennom innbyrdes 
samarbeid intensiverer arbeidet med å iverksette de telemedisinske tjenester som er 
dokumentert nyttige og kostnadseffektive. Styret ber administrerende direktør om å 
vurdere foretaksovergripende tiltak for å få dette til.  

 
4. Styret i Helse Nord RHF ber administrerende direktør arbeide videre med spørsmålet om å 

harmonisere avtalene for (poliklinisk) ambulering innen og mellom foretakene.  
 
5. Styret ber administrerende direktør fortsette pådriverarbeidet overfor sentrale 

helsemyndigheter med sikte på å få til bærekraftige finansieringsløsninger for sykestuene 
og for telemedisinske konsultasjoner med primærleger.  

 
 
STYRESAK 79-2006  IT-STRATEGI I HELSE NORD – STATUS VED  
 UTLØPET AV STRATEGIPERIODEN 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret tar status for IT-strategiplanen til orientering og sier seg fornøyd med den 

realiseringen av strategiplanen som foretaksgruppen har oppnådd i strategiperioden. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre nødvendig revisjon av IT-

strategien. Arbeidet igangsettes 1. halvår 2007. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
3. Det forutsettes at helseforetakene og Helse Nord IKT i samarbeid med tillitsvalgte og 

vernetjenesten er deltagere i arbeidet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
4. Styret ber om en rapport som viser hvilke gevinster som er realisert gjennom iverksatte 

tiltak i henhold til IT-strategien. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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STYRESAK 80-2006  NASJONAL IKT – STRATEGI- OG  
 TILTAKSPLAN FOR 2006 OG 2007 
 
Styrets vedtak:  
 
Nasjonal IKT’s strategi- og tiltaksplan for 2006 og 2007 godkjennes.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Protokolltilførsel til styresak 80-2006: 
 
Ansattevalgte representanter vil bemerke at styringsgruppen for Nasjonal IKT ikke har hatt 
representanter fra organisasjonene. Dette er et brudd på Hovedavtalens bestemmelser. 
 
Kirsti Jacobsen /s/   Kari B. Sandnes /s/  Stig-Arild Stenersen  
 
 
STYRESAK 81-2006  NASJONAL IKT – UTREDNINGSPROSJEKT  
 FOR LANGSIKTIG ORGANISERING AV  
 IKT-OMRÅDET 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Tilbakemeldinger fra høringen som er tatt inn i denne saken tas til følge ved planlegging 

av hovedprosjektet. Hovedprosjektet bes innledningsvis om å gjennomgå øvrige 
tilbakemeldinger fra høringsinstansenes for å vurdere om flere skal tas hensyn til ved 
planlegging av prosjektet. 
 

2. Hovedprosjektet gjennomføres som et eget prosjekt utenfor Strategi- og tiltaksplanen med 
en egen styringsgruppe med relevant representasjon fra tillitsvalgte i henhold til 
Hovedavtalens bestemmelser. 
 

3. Styringsgruppen for Nasjonal IKT får i oppgave å godkjenne konkurransegrunnlaget for 
anskaffelse av ekstern bistand til hovedprosjektet. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 82-2006  UTBYGGING VOKSENPSYKIATRI I  
 NORDLANDSSYKEHUSET HF BODØ 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Det vises til styrevedtak i Nordlandssykehuset HF om utbygging av voksenpsykiatrien i 

Bodø, tidligere vedtak i Helse Nord om opptrappingsplan psykiatri og vedtak om 
opprettelse av nytt regionalt behandlingstilbud for voksne med alvorlige spiseforstyrrelser. 
Styret i Helse Nord RHF godkjenner at Nordlandssykehuset realiserer de fire 
delprosjektene til 173 mill. kroner inklusiv prisstigning og ferdigstillelse innen 2008. 
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2. Samlet øremerket investeringsramme til fullføring av opptrappingsplan for psykisk helse 

er 81,2 mill. kroner. Det vil i tråd med etablert ordning gis en årlig kompensasjon på 4 % 
av godkjent investeringsrammer til dekning av kapitalkostnader.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 83-2006  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Helse Finnmark HF – orientering  
- Nordlandssykehuset HF – orientering 
- Gjeld og akkumulert underskudd – avklaring omkring Helse Nords situasjon 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Møter i september/oktober 2006: 

• Arbeidsmiljøkongress i Bergen, den 28. september 2006 
• Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. Helgelandssykehuset HF 

Mosjøen, den 29. september 2006 
• Samling for styreledere og direktører i RHF-ene og HF-ene, den 2. oktober 2006 
• Møte i Troms Fylkesting, den 3. oktober 2006 
• Møte med Nord-Norgebenken på Stortinget, den 10. oktober 2006  

- Arbeids- og hviletidsbestemmelser for mannskap i luftambulansetjenesten – 
orientering, jf. styresak 68-2006/2. 

- Statsbudsjett 2007 – kort informasjon 
- Hålogalandssykehuset HF, ny organisering – notat fra ledelsen ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Hålogalandssykehuset HF ad. prosjekt 
fellesfunksjoner 

- Dekning av kostnader for mobiltelefon, dataoppkobling hjemme og andre nødvendige 
kontorkostnader for styreleder i Helse Nord RHF 

3. Prosjekt innkjøp – erfaringer etter ett års drift  
4. Oppgjør/saksbehandling mot enkeltpersoner – pasienttransport 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 84-2006  REFERATSAKER 
 Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 82-2006. 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2006 ad. nasjonal inntektsfordeling 

til spesialisthelsetjenesten  
2. Brev fra Helgeland Regionråd av 4. september 2006 ad. akuttberedskap ved 

Helgelandssykehuset Mosjøen  
3. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 13. september 2006 til Mental Helse 

Ungdom ad. psykisk helsevern på Svalbard  
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4. Brev fra Universitetet i Tromsø av 22. september 2006 ad. rehabilitering og utbygging av 

lokaler for barne- og ungdomspsykiatrien i Midt-Finnmark i Karasjok 
5. Brev fra Norges Handikapforbund Nord-Norge av 28. september 2006 ad. Helse Nords 

underskudd 
6. Protokoll fra møte i regionalt brukerutvalg av 29. september 2006 
7. Brev fra Narvik Kommune av 26. september 2006 ad. synspunkter fra Narvik Kommune 

på organisering av Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Kopi av brevet ble lagt frem 
ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 85-2006  EVENTUELT 
 
1. Helgelandssykehuset HF Mosjøen – nye kostnadsberegninger 
 

Styremedlem Kirsti Jakobsen stilte spørsmål ad. nye kostnadsberegninger for 
omleggingsprosjektet ved Helgelandssykehuset HF Mosjøen, jf. styrebehandling i 
Helgelandssykehuset HF (merkostnader på 5 mill. kroner). 

 
Styrets vedtak: 

 
Styret tok redegjørelsen fra adm. direktør og styreleder til orientering. 

 
2. Kommunikasjon/informasjon 

Saken ble behandlet unntatt off., jf. Offl. § 5. 
 

Styremedlem Kirsti Jakobsen stilte på generelt grunnlag spørsmål om hvordan 
representanter fra RHF-et og HF-ene uttaler seg i det offentlige rom. 

 
Styrets vedtak: 

 
Styret tok redegjørelsen fra styreleder til orientering. Det er igangsatt et arbeid med 
kommunikasjonsstrategi. 

 
3. Lokalsykehus – notat fra direktør Knut Schrøder, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Saken ble behandlet unntatt off., jf. Offl. § 5. 
 

Styremedlem Mona S. Søndenå ba om en redegjørelse ad. notatet fra direktør Knut 
Schrøder og de påfølgende reaksjonene i mediene. 

 
Styrets vedtak: 

 
Styret tok redegjørelsen fra styreleder til orientering. 

 
Tromsø, den 11. oktober 2006 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 11OKT2006 – kl. 13.05 
____________________  
Bjørn Kaldhol 


