
        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 2.5.2007 200700010-49  012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
  

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

 

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 2. MAI 2007 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Linken Møtesenter – Forskningsparken i 
Tromsø, den 2. mai 2007 – fra kl. 12.10 til kl. 15.50. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvoll, Mona 
Søndenå, Terje Olsen, Kirsti Jacobsen, Stig-Arild Stenersen og Geir Braathu 
(vararepresentant for Kari B. Sandnes). 
 
Forfall: 
Styremedlemmer Kari B. Sandnes, Tone Finnesen, Trude Husjord og Runar Sjåstad. 
Observatør Hans Austad, leder Regionalt Brukerutvalg.  
Vararepresentant Sissel B. Jenssen kunne ikke møte på grunn av flyforbindelser.. 
  
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, økonomidirektør Jann-Georg Falch, fagdirektør Tor Ingebrigtsen, internrevisor Tor 
Solbjørg og regnskapsleder Erik Arne Hansen. 
 
Stat. aut. Revisor Ingar Andreassen, KPMG, deltok under behandling av styresak 42-2007 
Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2006 – herunder disponering av resultat. 
 
 
STYRESAK 38-2007  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 38-2007 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 39-2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. mars 2007 
Sak 40-2007 Valg av styre i Sykehusapotek Nord HF, jf. helseforetaksloven § 21 

Forslag til styresammensetning ble lagt frem under behandling av saken. 
Sak 41-2007 Videre utvikling av sykestuefunksjonen i Finnmark  
Sak 42-2007 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2006 – herunder 

disponering av resultat  
Sakspapirene ble ettersendt.  
Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 39-2007. 

Sak 43-2007 Hålogalandssykehuset HF – endelig avvikling 
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 44-2007 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – status/oppfølging prosjekt 
Sykehushaugen og tilstandsvurdering av dagens anlegg  
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 45-2007 Ny organisering av ambulansetjenesten i Helse Nord – konsekvenser 
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 46-2007 Etiske retningslinjer for ansatte i Helse Nord 
Sak 47-2007 Oppnevning av valgstyre knyttet til valg av ansattes representanter til 

styre i Helse Nord RHF  
Sak 48-2007 Arbeidsmiljø i sykehus – avvik 
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Sak 49-2007 Plan for internrevisjonen 2007–2008 
Sak 50-2007 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Hålogalandssykehuset HF, ny organisering – fordeling av 

egenkapital, jf. styresak 29-2007/2 Orienteringssaker – strekpunkt 5 
og styresak 37-2007/1 Eventuelt 

Sak 51-2007 Referatsaker 
 1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 6. mars 2007 til Vefsn 

Arbeiderparti ad. dødsfall ved sykehuset i Mosjøen 
 2. E-post fra Vefsn Arbeiderparti av 8. mars 2007 med uttalelse fra 

årsmøte i Vefsn Arbeiderparti ad. sykehuset i Mosjøen 
 3. Sluttrapport av 19. mars 2007 fra arbeidsgruppe ”Lokalsykehusenes 

akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede” 
 4. Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen, den 20. februar 2007 
 5. Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen, den 27. mars 2007 
 6. Brev fra Fylkesordføreren i Nordland Fylkeskommune av 19. april 

2007 med uttalelse fra Nordland fylkesting ad. nei til sommerstengte 
fødeavdelinger 
Kopi av brevet ble ettersendt. 

 7. Brev fra rådmannen i Tromsø kommune av 24. april 2007 ad. protest 
mot økonomiske nedskjæringer i sykehustjenester ved UNN 
Kopi av brevet ble ettersendt. 

Sak 52-2007 Eventuelt 
Sak 53-2007 Styrking av det hjertekirurgiske tilbudet i Helse Nord 

Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Styrets vedtak:
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 39-2007  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 29. MARS 2007 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 29. mars 2007 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 40-2007  VALG AV STYRET I 
 SYKEHUSAPOTEK NORD HF, JF.  
 HELSEFORETAKSLOVEN § 21 

Forslag til styresammensetning ble lagt frem under behandling 
av saken. 

 
Styreleder Bjørn Kaldhol la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. For perioden frem til avholdelse av foretaksmøte i juni 2008 velges styret i Sykehusapotek 

Nord HF som følger: 
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o Hansen Anne Helen, Tromsø, kommunelege 
o Wahl Børge, Bodø, økonomidirektør 
o Lorentzen Alf (FrP), Karlsøy, helse- og sosialsjef 
o Marianne Hansen (SP), Vestvågøy, veterinær 
o Raymond Robertsen (H), Hammerfest, politiker – ny oppnevnt 

 
Som styreleder velges Anne Helen Hansen, og som nestleder velges Børge Wahl. 

 
2. Styret i helseforetaket oppnevnes i foretaksmøte, den 3. mai 2007.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. For perioden frem til avholdelse av foretaksmøte i juni 2008 velges styret i Sykehusapotek 

Nord HF som følger: 
 

o Hansen Anne Helen, Tromsø, kommunelege 
o Wahl Børge, Bodø, økonomidirektør 
o Lorentzen Alf (FrP), Karlsøy, helse- og sosialsjef 
o Marianne Hansen (SP), Vestvågøy, veterinær 
o Raymond Robertsen (H), Hammerfest, politiker – ny oppnevnt 

 
Som styreleder velges Anne Helen Hansen, og som nestleder velges Børge Wahl. 

 
2. Styret i helseforetaket oppnevnes i foretaksmøte, den 3. mai 2007.  
 
 
STYRESAK 41-2007  VIDERE UTVIKLING AV  
 SYKESTUEFUNKSJONEN I FINNMARK 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vurderer den foreliggende rapport som et godt grunnlag for å 

videreføre arbeidet med å utvikle sykestuefunksjonen i Helse Finnmark.  
 
2. For å kunne realisere rapportens ambisjoner om en oppgradering og standardisering av de 

faglige kravene til sykestuene, vurderer styret det som viktig at forslaget om å gi Helse 
Finnmark et systemansvar for sykestuedriften i Finnmark realiseres så snart det er praktisk 
og administrativt mulig.   

 
3. Styret i Helse Nord RHF vil peke på de særlige utfordringer som knytter seg til drift av 

sykestuer i små kommuner med ustabil legedekning, og vil be om at Helse Finnmark HF i 
sitt videre arbeid med å utvikle sykestuefunksjonen vurderer særlige tiltak for å møte 
denne utfordringen. 

 
4. Styret i Helse Nord RHF ser det som viktig at de telemedisinske installasjoner som i fire 

kommuner er etablert for kommunikasjon mellom sykehus og sykestuer i Finnmark, tas i 
aktiv bruk og følges opp med nødvendige organisatoriske og faglige samhandlingsrutiner.  
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5. Styret i Helse Nord RHF vurderer det som positivt at det arbeides videre med å fremskaffe 

ytterligere dokumentasjon av sykestuenes innhold og kostnader, men vil samtidig påpeke 
betydningen av at prosjektets fase II, med utprøving av ny finansieringsmodell, kommer i 
gang så snart som mulig.  

 
6. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å videreføre arbeidet vis a vis Helse- og 

omsorgsdepartementet for å få etablert en permanent aktivitetsbasert finansieringsordning 
for sykestuene. Målsettingen bør være å få en slik ordning etablert fra og med 2008.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vurderer den foreliggende rapport som et godt grunnlag for å 

videreføre arbeidet med å utvikle sykestuefunksjonen i Helse Finnmark.  
 
2. For å kunne realisere rapportens ambisjoner om en oppgradering og standardisering av de 

faglige kravene til sykestuene, vurderer styret det som viktig at forslaget om å gi Helse 
Finnmark et systemansvar for sykestuedriften i Finnmark realiseres så snart det er praktisk 
og administrativt mulig.   

 
3. Styret i Helse Nord RHF vil peke på de særlige utfordringer som knytter seg til drift av 

sykestuer i små kommuner med ustabil legedekning, og vil be om at Helse Finnmark HF i 
sitt videre arbeid med å utvikle sykestuefunksjonen vurderer særlige tiltak for å møte 
denne utfordringen. 

 
4. Styret i Helse Nord RHF ser det som viktig at de telemedisinske installasjoner som i fire 

kommuner er etablert for kommunikasjon mellom sykehus og sykestuer i Finnmark, tas i 
aktiv bruk og følges opp med nødvendige organisatoriske og faglige samhandlingsrutiner.  

 
5. Styret i Helse Nord RHF vurderer det som positivt at det arbeides videre med å fremskaffe 

ytterligere dokumentasjon av sykestuenes innhold og kostnader, men vil samtidig påpeke 
betydningen av at prosjektets fase II, med utprøving av ny finansieringsmodell, kommer i 
gang så snart som mulig.  

 
6. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å videreføre arbeidet vis a vis Helse- og 

omsorgsdepartementet for å få etablert en permanent aktivitetsbasert finansieringsordning 
for sykestuene. Målsettingen bør være å få en slik ordning etablert fra og med 2008.  

 
 
STYRESAK 42-2007  GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG  
 ÅRSBERETNING 2006 – HERUNDER  
 DISPONERING AV RESULTAT 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 39-2007. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Det fremlagte forslag til årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert 

kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet vedtaes som Helse Nord RHF’s 
regnskap for 2006.    
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2. Styrets årsberetning vedtas med de endringer som kom frem under behandling av saken. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Det fremlagte forslag til årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert 

kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet vedtaes som Helse Nord RHF’s 
regnskap for 2006.    

 
2. Styrets årsberetning vedtas med de endringer som kom frem under behandling av saken. 
 
 
STYRESAK 43-2007  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF – ENDELIG  
 AVVIKLING 
 Sakspapirene ble ettersendt.   
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar følgende egenkapitalinnskudd i helseforetakene knyttet til 

endelig avvikling av Hålogalandssykehuset HF fra 1.1.2007: 
 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr 599 960 884 
Nordlandssykehuset HF kr   17 497 985 

 
2. Hålogalandssykehuset HF meldes slettet i Brønnøysundregistrene etter foretaksmøte for 

behandling av avviklingsregnskapet 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar følgende egenkapitalinnskudd i helseforetakene knyttet til 

endelig avvikling av Hålogalandssykehuset HF fra 1.1.2007: 
 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr 599 960 884 
Nordlandssykehuset HF kr   17 497 985 

 
2. Hålogalandssykehuset HF meldes slettet i Brønnøysundregistrene etter foretaksmøte for 

behandling av avviklingsregnskapet 
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STYRESAK 44-2007  UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE  
 NARVIK – STATUS/OPPFØLGING PROSJEKT  
 SYKEHUSHAUGEN OG TILSTANDS- 
 VURDERING AV DAGENS ANLEGG 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksframlegget og tidligere informasjon og vil 

understreke at det skal iverksettes umiddelbare tiltak som sikrer at befolkningen kan ha 
trygghet for helsetilbudet ved Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik.  

 
Styret i Helse Nord RHF ber om at Universitetssykehuset Nord-Norge HF setter i gang 
prosjekteringsarbeidet og innhenter anbud for gjennomføringen av de umiddelbare 
tiltakene med hensyn til brannsikkerhet. 

 
2. Samlet oversikt over nødvendige brannsikringstiltak og andre sikkerhetstiltak ved 

sykehuset i Narvik, samt kostnadsoverslag og finansiering av tiltakene legges frem i 
styremøte, den 18. juni 2007. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem senest i styremøte i august forslag til sak om nytt 

forprosjekt for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik med to hovedalternativer og to 
underalternativer for hver: 

 
a. Nybygg – med og uten samling av somatikk og psykisk helse. 
b. Prosjekt Sykehushaugen, gjeldende hovedfunksjonsprogram - med hel og delvis 

renovering av gammelt anlegg 
 

4. Det skal legges fram konsekvenser av de ulike alternativene for investeringsplanen og 
skisse til prosjektplaner med organisering og fremdrift inkluderes. Herunder skal det 
framkomme hvordan gjennomføringen av opptrappingsplanen for psykisk helse i Narvik 
skal følges opp. 

 
5. Det skal redegjøres for ansattes og tillitsvalgtes deltakelse i planarbeidet og oppstart av 

organisasjonsutviklingsprosess som skal gå parallelt med investeringsprosjektet. 
 
6. Styret vil understreke at alle helseforetakene i Helse Nord som eiere av 

sykehusbygningene har et selvstendig ansvar for å følge opp at tilstrekkelig 
brannsikkerhet og at andre forhold knyttet til hygiene, miljø, elektriske installasjoner, 
smittevern etc. er forsvarlig og blir ivaretatt innenfor gjeldende lover og forskrifter. Helse 
Nord RHF skal samarbeide med HF-ene om å kartlegge sikkerheten og bidra til at det 
utarbeides og implementeres planer for tilfredsstillende sikkerhet. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksframlegget og tidligere informasjon og vil 

understreke at det skal iverksettes umiddelbare tiltak som sikrer at befolkningen kan ha 
trygghet for helsetilbudet ved Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik.  
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Styret i Helse Nord RHF ber om at Universitetssykehuset Nord-Norge HF setter i gang 
prosjekteringsarbeidet og innhenter anbud for gjennomføringen av de umiddelbare 
tiltakene med hensyn til brannsikkerhet. 

 
2. Samlet oversikt over nødvendige brannsikringstiltak og andre sikkerhetstiltak ved 

sykehuset i Narvik, samt kostnadsoverslag og finansiering av tiltakene legges frem i 
styremøte, den 18. juni 2007. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem senest i styremøte i august forslag til sak om nytt 

forprosjekt for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik med to hovedalternativer og to 
underalternativer for hver: 

 
a. Nybygg – med og uten samling av somatikk og psykisk helse. 
b. Prosjekt Sykehushaugen, gjeldende hovedfunksjonsprogram - med hel og delvis 

renovering av gammelt anlegg 
 
4. Det skal legges fram konsekvenser av de ulike alternativene for investeringsplanen og 

skisse til prosjektplaner med organisering og fremdrift inkluderes. Herunder skal det 
framkomme hvordan gjennomføringen av opptrappingsplanen for psykisk helse i Narvik 
skal følges opp. 

 
5. Det skal redegjøres for ansattes og tillitsvalgtes deltakelse i planarbeidet og oppstart av 

organisasjonsutviklingsprosess som skal gå parallelt med investeringsprosjektet. 
 
6. Styret vil understreke at alle helseforetakene i Helse Nord som eiere av 

sykehusbygningene har et selvstendig ansvar for å følge opp at tilstrekkelig 
brannsikkerhet og at andre forhold knyttet til hygiene, miljø, elektriske installasjoner, 
smittevern etc. er forsvarlig og blir ivaretatt innenfor gjeldende lover og forskrifter. Helse 
Nord RHF skal samarbeide med HF-ene om å kartlegge sikkerheten og bidra til at det 
utarbeides og implementeres planer for tilfredsstillende sikkerhet. 

 
 
STYRESAK 45-2007  NY ORGANISERING AV 

AMBULANSETJENESTEN I HELSE NORD – 
KONSEKVENSER 

 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar til orientering at det å utvikle ambulansetjenesten i Nord-Norge, til et forventet 

nasjonalt nivå, medfører betydelige økte kostnader for Helse Nord. Økte kostnader skal 
håndteres innenfor det enkelte helseforetakets budsjett.  

 
2. Overtakelse av ansvaret for utøvelse av tjenesten skal følges opp med kontinuerlig arbeid 

med sikte på omstilling og effektiv ressursbruk i forhold til regionale prioriteringer.  
 
3. Styret ber adm. direktør gjennomføre en helhetlig evaluering av ambulansetjenesten i 

Helse Nord innen utgangen av 2008. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar til orientering at det å utvikle ambulansetjenesten i Nord-Norge, til et forventet 

nasjonalt nivå, medfører betydelige økte kostnader for Helse Nord. Økte kostnader skal 
håndteres innenfor det enkelte helseforetakets budsjett.  

 
2. Overtakelse av ansvaret for utøvelse av tjenesten skal følges opp med kontinuerlig arbeid 

med sikte på omstilling og effektiv ressursbruk i forhold til regionale prioriteringer.  
 
3. Styret ber adm. direktør gjennomføre en helhetlig evaluering av ambulansetjenesten i 

Helse Nord innen utgangen av 2008. 
 
Protokolltilførsel til styresak 45-2007 – stemmeforklaring: 
 
Ansattevalgte representanter vil påpeke misforholdet mellom de oppgaver som HF pålegges 
fra departementet og de økonomiske ressurser som følger med. Helse Nord som 
ambulanseområde er det desidert største i landet når det gjelder areal (45 %), men med en 
liten befolkning (10 %). Å utvikle en ambulansetjeneste av høy kvalitet, tilfredsstillende 
tilgjengelighet og avtalefestede arbeidsvilkår til de ansatte, er svært kostnadskrevende. For å 
opprettholde et likeverdig helsetilbud til befolkningen i Nord-Norge er det viktig at Helse 
Nord synliggjør disse utfordringene overfor departementet. Særlig kompensasjon for dette bør 
komme gjennom nasjonal inntektsfordelingsmodell. 
 
Kirsti Jacobsen /s/   Geir Braathu /s/  Stig-Arild Stenersen /s/ 
 
 
STYRESAK 46-2007  ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I 
 HELSE NORD 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Etiske retningslinjer for ansatte i Helse Nord vedtas som foreslått, dog uten 

lovhenvisninger. 
 
2. Det enkelte helseforetak bes om å behandle de etiske retningslinjer i styret.  
 
3. Styret ber adm. direktør sørge for at det gjennomføres en evaluering knyttet til hvordan de 

etiske retningslinjene er blitt implementert, og bruken av dem, hvor tillitsvalgte aktivt skal 
delta, innen utgangen av 2009.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Etiske retningslinjer for ansatte i Helse Nord vedtas som foreslått, dog uten 

lovhenvisninger. 
 
2. Det enkelte helseforetak bes om å behandle de etiske retningslinjer i styret.  
 
3. Styret ber adm. direktør sørge for at det gjennomføres en evaluering knyttet til hvordan de 

etiske retningslinjene er blitt implementert, og bruken av dem, hvor tillitsvalgte aktivt skal 
delta, innen utgangen av 2009.  
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STYRESAK 47-2007  OPPNEVNING AV VALGSTYRE KNYTTET TIL 
 VALG AV ANSATTES REPRESENTANTER TIL  
 STYRET I HELSE NORD RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret for Helse 

Nord RHF: 
 

o Ann Iren Thomassen, Fagforbundet 
o Stig A. Stenersen, Akademikerne 

 
2.  Som vararepresentanter oppnevnes: 
 

o Knut Løknes, Fagforbundet  
o Merete Lian, NSF 

 
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes: 
 

o Adm. direktør oppnevner representant fra RHF-administrasjonen innen styremøte, den 
18. juni 2007. 

 
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret for Helse 

Nord RHF: 
 

o Ann Iren Thomassen, Fagforbundet 
o Stig A. Stenersen, Akademikerne 

 
2.  Som vararepresentanter oppnevnes: 
 

o Knut Løknes, Fagforbundet  
o Merete Lian, NSF 

 
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes: 
 

o Adm. direktør oppnevner representant fra RHF-administrasjonen innen styremøte, den 
18. juni 2007. 

 
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 
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STYRESAK 48-2007  ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS – AVVIK 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Den fremlagte statusrapporten over arbeidsmiljøet i sykehusene taes til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
2. Adm. direktør bes om å følge opp helseforetakene i forhold til rapportene fra 

Arbeidstilsynet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Geir Braathu og Stig-Arild Stenersen fremmet 
følgende forslag til nytt punkt 3 i vedtaket:  
 
Styret ber særlig om en tilbakemelding om hvilke tiltak HF har for å lukke påleggene knyttet 
til kartlegging og vurdering av tiltak av helserisiko knyttet til bygningsmessige forhold, 
ergonomi og balansen mellom ressurser og oppgaver. 
 
Forslaget falt mot tre stemmer (Kirsti Jacobsen, Geir Braathu og Stig-Arild Stenersen).. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Den fremlagte statusrapporten over arbeidsmiljøet i sykehusene taes til orientering. 
 
2. Adm. direktør bes om å følge opp helseforetakene i forhold til rapportene fra 

Arbeidstilsynet. 
 
Protokolltilførsel til styresak 48-2007: 
 
Ansattevalgtes representanter ser positivt på at mange pålegg er lukket, men kan ikke se 
hvordan foretakene skal kunne lukke de tre store gjenstående påleggene uten at de tilføres 
ekstra økonomiske ressurser.  

 
Kirsti Jacobsen /s/   Geir Braathu /s/  Stig-Arild Stenersen /s/ 
 
 
STYRESAK 49-2007  PLAN FOR INTERNREVISJON 2007-2008 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Plan for internrevisjon 2007-2008 vedtas som fremlagt.  
 
2. Kontrollkomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Plan for internrevisjon 2007-2008 vedtas som fremlagt.  
 
2. Kontrollkomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen. 
 
 
STYRESAK 50-2007  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Nasjonalt lønnsråd – møte, den 27. april 2007, informasjon  
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Sammenslåing Helse Øst RHF og Helse Sør RHF – informasjon om prosessen 
- Møte mellom helseregionene i Frankrike og adm. direktører i RHF-ene, den 26. mars 

2007 
- Møte med Nordland Fylkesting i Brønnøysund – tema helse, den 17. april 2007 
- Eiermøter/selskapsmøter med HINAS, Luftambulansetjenesten ANS og Norsk 

Helsenett, den 23. april 2007 – informasjon om organisering og økonomi 
- Oppdragsdokument 2007 – rapportering økonomi, jf. økonomirapport nr. 3 i Helse 

Nord 
- Oppfølgingsmøter med helseforetakene ad. økonomi, den 19. og 24. april 2007 
- Ansatte på utenlandsoppdrag – forsikringsdekning, jf. spørsmål fra styret i styremøte, 

den 14. februar 2007  
- Stengte fødeavdelinger i sommer – underskriftskampanje på internett, informasjon 
- Deltidsstillinger i HF-ene, jf. spørsmål fra styret i styremøte, den 14. februar 2007  
- Kvalitetssikring og Praktiske prosedyrer i sykepleie (PPS) – informasjon  
- Helgelandssykehuset Mosjøen – informasjon om status og evalueringsprosessen 

3. Hålogalandssykehuset HF, ny organisering – fordeling av egenkapital, jf. styresak 29-
2007/2 Orienteringssaker – strekpunkt 5 og styresak 37-2007/1 Eventuelt  

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 51-2007  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 6. mars 2007 til Vefsn Arbeiderparti ad. 

dødsfall ved sykehuset i Mosjøen 
2. E-post fra Vefsn Arbeiderparti av 8. mars 2007 med uttalelse fra årsmøte i Vefsn 

Arbeiderparti ad. sykehuset i Mosjøen 
3. Sluttrapport av 19. mars 2007 fra arbeidsgruppe ”Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en 

samlet behandlingskjede” 
4. Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen, den 20. februar 2007 
5. Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen, den 27. mars 2007 
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6. Brev fra Fylkesordføreren i Nordland Fylkeskommune av 19. april 2007 med uttalelse fra 

Nordland fylkesting ad. nei til sommerstengte fødeavdelinger 
Kopi av brevet ble ettersendt. 

7. Brev fra rådmannen i Tromsø kommune av 24. april 2007 ad. protest mot økonomiske 
nedskjæringer i sykehustjenester ved UNN 
Kopi av brevet ble ettersendt. 

 
Styrets vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 52-2007  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
STYRESAK 53-2007  STYRKING AV DET HJERTEKIRURGISKE 
 TILBUDET I HELSE NORD 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret ber om at det iverksettes tiltak for å øke kapasiteten for hjertekirurgi ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF med om lag 14 inngrep per måned fra august 2007. 
 
2. Styret bevilger kr 4 200 000, - til økt hjertekirurgisk behandling ved Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF. 
 
Forslaget ble vedtatt mot én stemme (Stig-Arild Stenersen). 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret ber om at det iverksettes tiltak for å øke kapasiteten for hjertekirurgi ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF med om lag 14 inngrep per måned fra august 2007. 
 
2. Styret bevilger kr 4 200 000, - til økt hjertekirurgisk behandling ved Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF. 
 
 
Tromsø, den 2. mai 2007 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 02MAI2007 – kl. 15.55 
____________________  
Bjørn Kaldhol 


