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PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 7. NOVEMBER 2007 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Nordlandssykehuset Lofoten, Gravdal, den 
7. november 2007 – fra kl. 10.30 til kl. 14.25. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvoll, Tone 
Finnesen, Mona Søndenå, Terje Olsen, Kari B. Sandnes, Stig-Arild Stenersen, Geir Braathu 
(varamedlem for Kirsti Jacobsen). 
 
Forfall: 
Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Trude L. Husjord og Runar Sjåstad. 
Hans Austad, observatør fra Regionalt Brukerutvalg.  
 
Vararepresentant Sissel B. Jensen var innkalt for Hans Austad, men hun måtte også melde 
forfall. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, direktør Finn Henry Hansen, 
økonomidirektør Jann-Georg Falch, direktør forretningsutvikling Tor-Arne Haug, kst. 
fagdirektør Oddvar Larsen, IKT-direktør Ole Jan Hauge, IT-leder Bjørn Nilsen, 
informasjonsrådgiver Anne May Knudsen og internrevisor Tor Solbjørg. 
 
 
STYRESAK 92-2007  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 92-2007 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 93-2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. oktober 2007 
Sak 94-2007 Etablering av felles IKT-plattform i Helse Nord 
Sak 95-2007 Handlingsplan for diabetes i Helse Nord 
Sak 96-2007 Budsjett 2008 – rammer og føringer 

Sakspapirene ble ettersendt. 
Sak 97-2007 Arbeidsmiljø i sykehus – helhetlig strategi for helse, miljø og sikkerhet 
Sak 98-2007 Samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø 
Sak 99-2007 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Hudsykdommer – organisering av tilbudet i regionen 
 4. Arbeidsgivers rutiner i forbindelse med lønnsforhandling og 

involvering av styret  
 5. Boligforvaltning i Helse Nord, prosjektrettet utviklingsarbeid 
Sak 100-2007 Referatsaker 
 1. Brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 9. oktober 2007 ad. 

kartlegging av diskriminering i statlig sektor – oppfølging av 
”Ullevål-saken” 
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 2. Brev fra Nasjonale Festningsverk av 15. oktober 2007 til 

Riksantikvaren ad. utbyggingen ved Nordlandssykehuset Bodø  
 3. Brev fra Fylkesrådet i Nordland Fylkeskommune av 29. oktober 2007 

med uttalelse ad. småsykehusene i Nordland må ha fødeavdeling 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 101-2007 Eventuelt 
Sak 102-2007 Foretaksregisterets nektingsvedtak om styreendring – jf. styresak 89-

2007/6 Referatsaker 
Styresaken ble lagt frem ved møtestart. 
Styremedlem Kari B. Sandnes fratrådte under behandling av denne saken.

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandlingen 
av saken. 
 
 
STYRESAK 93-2007  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 10. OKTOBER 2007 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 10. oktober 2007 godkjennes med den endringen som det ble 
redegjort for av styreleder Kaldhol (endring i styresak 90-2007 Eventuelt). 
 
 
STYRESAK 94-2007  ETABLERING AV FELLES IKT-PLATTFORM  
 I HELSE NORD 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret gir sin tilslutning til den foreslåtte strategien som del av grunnlaget for god 

tilgjengelighet til helsetjenestene og sikker informasjonshåndtering i Helse Nord.. 
 
2. Styret vil sterkt understreke behovet for å realisere effektiviseringsgevinster som følge av 

investeringene både i tjenestene og i IKT-driften.   
 
3. De økonomiske konsekvenser behandles som del av de ordinære budsjettprosesser. 
 
4. Adm. direktør bes om å komme tilbake snarest mulig med en utredning som viser 

gevinster og konsekvenser ved å gjennomføre investeringen over kortere tid. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret gir sin tilslutning til den foreslåtte strategien som del av grunnlaget for god 

tilgjengelighet til helsetjenestene og sikker informasjonshåndtering i Helse Nord.. 
 
2. Styret vil sterkt understreke behovet for å realisere effektiviseringsgevinster som følge 

av investeringene både i tjenestene og i IKT-driften.   
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3. De økonomiske konsekvenser behandles som del av de ordinære budsjettprosesser. 
 
4. Adm. direktør bes om å komme tilbake snarest mulig med en utredning som viser 

gevinster og konsekvenser ved å gjennomføre investeringen over kortere tid. 
 
 
STYRESAK 95-2007  HANDLINGSPLAN FOR DIABETES I  
 HELSE NORD 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Handlingsplan for diabetes 2008 – 2013 godkjennes som retningsgivende for utvikling av 

tilbudene i Helse Nord.  
 
2. Stilling som prosjektleder/regional diabetessykepleier endres i tråd med de oppgaver som 

er skissert i handlingsplanen.  
 
3. Det opprettes et regionalt fagråd for diabetes.  
 
4. Tiltak som ikke krever økte bevilgninger innarbeides i oppdragsdokument 2008.  
 
5. Videre styrking av tilbudene tas opp i kommende styresak om prioritering av 

kronikersatsingen, rus og psykisk helsevern, og under behandlingen av budsjett 2008. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Handlingsplan for diabetes 2008 – 2013 godkjennes som retningsgivende for utvikling av 

tilbudene i Helse Nord.  
 
2. Stilling som prosjektleder/regional diabetessykepleier endres i tråd med de oppgaver som 

er skissert i handlingsplanen.  
 
3. Det opprettes et regionalt fagråd for diabetes.  
 
4. Tiltak som ikke krever økte bevilgninger innarbeides i oppdragsdokument 2008.  
 
5. Videre styrking av tilbudene tas opp i kommende styresak om prioritering av 

kronikersatsingen, rus og psykisk helsevern, og under behandlingen av budsjett 2008. 
 
 
STYRESAK 96-2007  BUDSJETT 2008 – RAMMER OG FØRINGER 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen. Målet for spesialisthelsetjenesten i 

2008 er å gi befolkningen god tilgang til spesialisthelsetjenester i tråd med nasjonale og 
regionale prioriteringer samtidig som omstillingen av virksomheten gjennomføres slik at 
Helse Nord RHF samlet går i økonomisk balanse i 2008.  
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2. Det legges opp til et aktivitetsnivå på om lag samme nivå som 2007. Aktiviteten innenfor 

prioriterte områder som psykisk helsevern og rus skal styrkes i tråd med økt tildeling. 
 
3. Styringsmålet til helseforetakene fastsettes slik:  
 

Helse Finnmark HF underskudd inntil 10 mill kr. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF balanse  
Nordlandssykehuset HF balanse 
Helgelandssykehuset HF overskudd 5,0 mill kr.  
Sykehusapotek Nord HF overskudd 2,5 mill kr, 
Helse Nord RHF overskudd 2,5 mill kr. 

 
4. Styret er inneforstått med at økonomiske omstillingskrav for 2008 vil kunne få 

konsekvenser for pasienttilbudet og ansatte. Fullstendig tiltaksplan skal utarbeides og 
drøftes med tillitsvalgte og legges frem for vernetjenesten med konsekvensvurderinger, 
før den legges fram for styret sammen med konsolidert budsjett i februar 2008. 

 
5. For å tilpasse aktiviteten og kostnadene til bevilget ramme skal helseforetakene utarbeide 

og styrebehandle konkrete tiltaksplaner for å oppnå resultatkravet. Planene skal: 
 

• beskrive tiltak, effekt og konsekvenser for tjenestetilbud og ansatte 
• vise planlagt fremdrift i tid 
• redegjøre for og presisere internt gjennomføringsansvar 

 
Helseforetakene skal rapportere på disse tiltaksplanene i de månedlige 
økonomirapportene. 

 
6. Basisramme og øremerkede tilskudd for 2007 fastsettes til 
 

RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
SUM forslag basis driftsramme 08 659 557 744            795 671 649            3 081 550 665        1 696 098 645           695 759 298            6 928 638 000           

2. Opptrappingsplanen for psykisk helse RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
Sum opptrappingsplan psykisk helse 2008 21 218 020 58 622 017 78 893 653 76 928 566 34 265 866 269 928 122

3. Øremerkede midler/ Andre inntekter RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
Sum andre øremerkede midler  2008 311 987 000 177 883 000 234 549 000 198 889 000 98 532 000 1 021 840 000
Sum øremerkede midler+psykplan 333 205 020 236 505 017 313 442 653 282 817 566 134 797 866 1 300 768 122
Sum budsjettramme 2008 992 762 764 1 032 176 666 3 394 993 318 1 978 916 211 830 557 164 8 229 406 122  
 
7. Investeringsrammen fastsettes til totalt 579 mill kr for Helse Nord under forutsetning av 

lån på 50 mill kr. til Nordlandssykehuset trinn 2. Investeringsrammen fordeles slik per 
helseforetak: 

 
Helse Finnmark HF  kr.  54,0 mill 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  kr. 109,0 mill 
Nordlandssykehuset HF  kr. 323,8 mill 
Helgelandssykehuset HF  kr.  15,0 mill 
Sykehusapotek Nord HF  kr.   1,5 mill 
Helse Nord RHF  kr.  75,7 mill 

 
8. Helseforetakene skal legge følgende premisser til grunn i planlegging og budsjettering for 

2008: 
 

a. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt både innen det enkelte fagområde og 
mellom fagområder. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal prioriteres. For 
pasienter uten slik rett kan lengre ventetider aksepteres. 
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b. Samarbeidet i og mellom helseforetakene skal utvikles videre slik at Helse Nords 

samlede kapasitet og kompetanse brukes mest mulig effektivt og at 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF gis mulighet til å levere høyspesialiserte 
tjenester i tråd med prioriteringsforskriftens bestemmelser.  

 
c. Tilbudet til eldre og kronisk syke samt tilbudene i rusomsorgen og psykisk helsevern 

skal i størst mulig grad skjermes. Lokalsykehusene skal spesielt utvikle sine tilbud slik 
at disse pasientgruppene ivaretas. 

 
d. Helseforetakene skal vurdere økning i dagbehandling og reduksjon i kirurgiske senger. 

Ved de minste sykehusene skal det vurderes å etablere felles medisinsk/kirurgisk 
sengepost. 

 
9. Dersom et helseforetak i halvårsregnskapet 2008 avlegger regnskap som er i tråd med 

vedtatt styringsmål og som legger til en årsprognose som også viser at målet nås, vil styret 
i Helse Nord RHF vurdere å øke dets basisramme for å starte opp prioriterte tiltak etter 
nærmere vedtatte kriterier. 

 
10. Helseforetakene forutsettes å synliggjøre bruken av det øremerkede utdanningstilskuddet 

for 2008 gjennom utarbeidelse av eget budsjett for disse midlene. Størrelsen på tilskuddet 
til det enkelte helseforetak vil fremkomme i oppdragsdokumentet. Fra og med budsjettåret 
2009 forutsettes samarbeidsorganet mellom Helse Nord og Universitetet i Tromsø å bli 
aktivt konsultert i forbindelse med fastsetting av budsjett for disponering av de 
øremerkede utdanningsmidlene. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen. Målet for spesialisthelsetjenesten i 

2008 er å gi befolkningen god tilgang til spesialisthelsetjenester i tråd med nasjonale og 
regionale prioriteringer samtidig som omstillingen av virksomheten gjennomføres slik at 
Helse Nord RHF samlet går i økonomisk balanse i 2008.  

 
2. Det legges opp til et aktivitetsnivå på om lag samme nivå som 2007. Aktiviteten innenfor 

prioriterte områder som psykisk helsevern og rus skal styrkes i tråd med økt tildeling. 
 
3. Styringsmålet til helseforetakene fastsettes slik:  
 

Helse Finnmark HF underskudd inntil 10 mill kr. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF balanse  
Nordlandssykehuset HF balanse 
Helgelandssykehuset HF overskudd 5,0 mill kr.  
Sykehusapotek Nord HF overskudd 2,5 mill kr, 
Helse Nord RHF overskudd 2,5 mill kr. 

 
4. Styret er inneforstått med at økonomiske omstillingskrav for 2008 vil kunne få 

konsekvenser for pasienttilbudet og ansatte. Fullstendig tiltaksplan skal utarbeides og 
drøftes med tillitsvalgte og legges frem for vernetjenesten med konsekvensvurderinger, 
før den legges fram for styret sammen med konsolidert budsjett i februar 2008. 
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5. For å tilpasse aktiviteten og kostnadene til bevilget ramme skal helseforetakene utarbeide 

og styrebehandle konkrete tiltaksplaner for å oppnå resultatkravet. Planene skal: 
 

• beskrive tiltak, effekt og konsekvenser for tjenestetilbud og ansatte 
• vise planlagt fremdrift i tid 
• redegjøre for og presisere internt gjennomføringsansvar 

 
Helseforetakene skal rapportere på disse tiltaksplanene i de månedlige 
økonomirapportene. 

 
6. Basisramme og øremerkede tilskudd for 2007 fastsettes til 
 

RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
SUM forslag basis driftsramme 08 659 557 744            795 671 649            3 081 550 665        1 696 098 645           695 759 298            6 928 638 000           

2. Opptrappingsplanen for psykisk helse RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
Sum opptrappingsplan psykisk helse 2008 21 218 020 58 622 017 78 893 653 76 928 566 34 265 866 269 928 122

3. Øremerkede midler/ Andre inntekter RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
Sum andre øremerkede midler  2008 311 987 000 177 883 000 234 549 000 198 889 000 98 532 000 1 021 840 000
Sum øremerkede midler+psykplan 333 205 020 236 505 017 313 442 653 282 817 566 134 797 866 1 300 768 122
Sum budsjettramme 2008 992 762 764 1 032 176 666 3 394 993 318 1 978 916 211 830 557 164 8 229 406 122  
 
7. Investeringsrammen fastsettes til totalt 579 mill kr for Helse Nord under forutsetning av 

lån på 50 mill kr. til Nordlandssykehuset trinn 2. Investeringsrammen fordeles slik per 
helseforetak: 

 
Helse Finnmark HF  kr.  54,0 mill 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  kr. 109,0 mill 
Nordlandssykehuset HF  kr. 323,8 mill 
Helgelandssykehuset HF  kr.  15,0 mill 
Sykehusapotek Nord HF  kr.   1,5 mill 
Helse Nord RHF  kr.  75,7 mill 

 
8. Helseforetakene skal legge følgende premisser til grunn i planlegging og budsjettering for 

2008: 
 

a. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt både innen det enkelte fagområde og 
mellom fagområder. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal prioriteres. For 
pasienter uten slik rett kan lengre ventetider aksepteres. 

 
b. Samarbeidet i og mellom helseforetakene skal utvikles videre slik at Helse Nords 

samlede kapasitet og kompetanse brukes mest mulig effektivt og at 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF gis mulighet til å levere høyspesialiserte 
tjenester i tråd med prioriteringsforskriftens bestemmelser.  

 
c. Tilbudet til eldre og kronisk syke samt tilbudene i rusomsorgen og psykisk helsevern 

skal i størst mulig grad skjermes. Lokalsykehusene skal spesielt utvikle sine tilbud slik 
at disse pasientgruppene ivaretas. 

 
d. Helseforetakene skal vurdere økning i dagbehandling og reduksjon i kirurgiske senger. 

Ved de minste sykehusene skal det vurderes å etablere felles medisinsk/kirurgisk 
sengepost. 

 
9. Dersom et helseforetak i halvårsregnskapet 2008 avlegger regnskap som er i tråd med 

vedtatt styringsmål og som legger til en årsprognose som også viser at målet nås, vil styret 
i Helse Nord RHF vurdere å øke dets basisramme for å starte opp prioriterte tiltak etter 
nærmere vedtatte kriterier. 
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10. Helseforetakene forutsettes å synliggjøre bruken av det øremerkede utdanningstilskuddet 

for 2008 gjennom utarbeidelse av eget budsjett for disse midlene. Størrelsen på tilskuddet 
til det enkelte helseforetak vil fremkomme i oppdragsdokumentet. Fra og med budsjettåret 
2009 forutsettes samarbeidsorganet mellom Helse Nord og Universitetet i Tromsø å bli 
aktivt konsultert i forbindelse med fastsetting av budsjett for disponering av de 
øremerkede utdanningsmidlene. 

 
 
STYRESAK 97-2007  ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS – HELHETLIG  
 STRATEGI FOR HELSE, MILJØ OG 
 SIKKERHET 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret vedtar fremlagte helhetlige strategi for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og ber 

helseforetakene styrebehandle og implementere disse i sitt foretaksspesifikke 
internkontrollsystem for HMS. 

 
2. Helse Nord RHF har ansvar for gjennomføring av foretaksovergripende tiltak, samt 

samarbeid og koordinering med den hensikt å ivareta overordnede regionale forhold.  
 
3. Helse Nord RHF arbeider videre med de hovedområdene i Helhetlig strategi for HMS 

hvor det kan utarbeides gjennomgående prosedyrer på, og iverksetter implementeringen i 
samarbeid med foretakene og den regionale HMS-gruppen.   

 
4. Det enkelte helseforetak er selv ansvarlig for gjennomføringen av den lokale tilpasningen 

i samarbeid med de ansattes representanter og vernetjenesten. 
 
5. Det enkelte helseforetak skal årlig rapportere på HMS-aktivitet og resultat, i henhold til 

hovedområdene i Helhetlig strategi for HMS, til eget styre og en samlet rapportering 
gjøres til styret for Helse Nord RHF. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret vedtar fremlagte helhetlige strategi for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og ber 

helseforetakene styrebehandle og implementere disse i sitt foretaksspesifikke 
internkontrollsystem for HMS. 

 
2. Helse Nord RHF har ansvar for gjennomføring av foretaksovergripende tiltak, samt 

samarbeid og koordinering med den hensikt å ivareta overordnede regionale forhold.  
 
3. Helse Nord RHF arbeider videre med de hovedområdene i Helhetlig strategi for HMS 

hvor det kan utarbeides gjennomgående prosedyrer på, og iverksetter implementeringen i 
samarbeid med foretakene og den regionale HMS-gruppen.   

 
4. Det enkelte helseforetak er selv ansvarlig for gjennomføringen av den lokale tilpasningen 

i samarbeid med de ansattes representanter og vernetjenesten. 
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5. Det enkelte helseforetak skal årlig rapportere på HMS-aktivitet og resultat, i henhold til 

hovedområdene i Helhetlig strategi for HMS, til eget styre og en samlet rapportering 
gjøres til styret for Helse Nord RHF. 

 
 
STYRESAK 98-2007  SAMARBEIDSAVTALE MED UNIVERSITETET  
 I TROMSØ 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Helse Nord 
RHF og Universitetet i Tromsø.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Helse Nord 
RHF og Universitetet i Tromsø.  
 
 
STYRESAK 99-2007  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte med styrelederne i de regionale helseforetakene, den 30. oktober 2007 i Oslo 
- Oppfølgingsmøter mellom styreleder/adm. direktør i Helse Nord RHF og 

styreleder/direktør i helseforetakene, avholdt i oktober/november 2007. Informasjon 
om økonomisk status i helseforetakene. 

- Møte med Sør-Varanger Kommune ad. organisering av ortopeditilbudet i Helse 
Finnmark Kirkenes, den 23. oktober 2007, jf. brev fra Helse- og 
omsorgsdepartementet av 31. oktober 2007. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Luftambulansetjenesten ANS – orientering om anbudssituasjon og møte med Helse- 

og omsorgsdepartementet, den 31. oktober 2007.  
Informasjonen ble gitt i lukket møte, jf. § 5 Off. loven. 

- Status økonomi – informasjon, jf. økonomirapport nr. 9-2007 
- Deltidspolicy/-kartlegging – oppfølging fra styremøte, den 14. februar 2007, jf. 

styresak 88-2007/2, strekpunkt 3. Tallmateriale ble referert. 
- Kommunenes Sentralforbund – oppfølging fra styremøte, den 14. februar 2007. 

Informasjon om samarbeid.  
- Fagnettverk – oppfølging fra styremøte, den 14. februar 2007. Forhold mellom 

ressursbruken og krav som stilles fra Helse Nord. Dokumentasjon for oppfylte 
krav/forventninger.  

- Fødselsomsorgen/ferieavviklingen i regionen sommeren 2007 – evaluering. Muntlig 
orientering i påvente av at helseforetakene har evaluert ferieavviklingen.  

- Rekruttering av ny fagdirektør. Jan Norum begynner i stillingen 1. januar 2008. 
- Oppdragsdokument 2008. Gjennomgang av prosessen og innhold i dokumentet, 

diskusjon med RHF-styret. 
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- Anskaffelse av Praktiske Prosedyrer i Sykepleie fra Akribe (selskap eid av Norsk 
Sykepleierforbund), jf. styresak 90-2007. Prinsippspørsmål – diskusjon med RHF-
styret. Ekstra kvalitetssikring i forbindelse med anskaffelsesprosessen er nødvendig 
for å unngå eventuelle feilkilder. 

3. Hudsykdommer – organisering av tilbudet i regionen 
4. Arbeidsgivers rutiner i forbindelse med lønnsforhandling og involvering av styret  
5. Boligforvaltning i Helse Nord, prosjektrettet utviklingsarbeid 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 100-2007  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 9. oktober 2007 ad. kartlegging av 

diskriminering i statlig sektor – oppfølging av ”Ullevål-saken” 
2. Brev fra Nasjonale Festningsverk av 15. oktober 2007 til Riksantikvaren ad. utbyggingen 

ved Nordlandssykehuset Bodø  
3. Brev fra Fylkesrådet i Nordland Fylkeskommune av 29. oktober 2007 med uttalelse ad. 

småsykehusene i Nordland må ha fødeavdeling 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 101-2007  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
STYRESAK 102-2007  FORETAKSREGISTERETS NEKTINGSVEDTAK  
 OM STYREENDRING – JF. STYRESAK  
 89-2007/6 REFERATSAKER 
 Styresaken ble lagt frem ved møtestart. 
 Styremedlem Kari B. Sandnes fratrådte under behandling av  
 denne saken. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Kari B. Sandnes, 1. vararepresentant til styret i Helse Nord RHF, mottar godtgjørelse som 

fast møtende styremedlem frem til nytt valg av ansattes representanter til styret i Helse 
Nord RHF er gjennomført. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF anser tidligere utbetalt godtgjørelse som rettmessig. 
 
3. Adm. direktør bes om å oversende saken til Helse- og omsorgsdepartementet til 

orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Kari B. Sandnes, 1. vararepresentant til styret i Helse Nord RHF, mottar godtgjørelse som 

fast møtende styremedlem frem til nytt valg av ansattes representanter til styret i Helse 
Nord RHF er gjennomført. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF anser tidligere utbetalt godtgjørelse som rettmessig. 
 
3. Adm. direktør bes om å oversende saken til Helse- og omsorgsdepartementet til 

orientering. 
 
 
Bodø, den 7. november 2007 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 07NOV2007 – kl. 14.35 
____________________  
Bjørn Kaldhol 
 
 


