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Styrets medlemmer i Helse Nord RHF 
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 23. APRIL 2008 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 23. april 2008 – fra kl. 9.00 
på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, D1 707 – adm. møterom. 

 
 
Etter behandling av styresak 32-2008 og 33-2008 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 10.00. 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF’s administrasjon, administrasjonsleder Karin 
Paulke på tlf. 75 51 29 36. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
         
 
Vedlegg 

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 
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STYRESAK 32-2008  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 23. april 2008 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 23. april 2008: 
 
Sak 32-2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1
Sak 33-2008 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. mars 2008 Side 2
Sak 34-2008 Valg av styrer i helseforetakene, jf. helseforetaksloven § 21 

Forslag til styresammensetning i helseforetakene vil bli lagt frem 
ved møtestart. 

Side 18

Sak 35-2008 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 – herunder 
disponering av resultat 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 19

Sak 36-2008 Økonomirapport nr. 2-2008 og nr. 3-2008 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 20

Sak 37-2008 Etablering av felles IKT-plattform i Helse Nord – forsering av 
prosjektet 

Side 21

Sak 38-2008 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i 
helseforetakene 

Side 25

Sak 39-2008 Endringer av helseforetakenes vedtekter 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 27

Sak 40-2008 Internrevisjonens revisjonsplan for 2008 Side 28
Sak 41-2008 Orienteringssaker Side 31
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
 3. Risikostyring i Helse Nord Side 34
 4. Økonomiske gevinster av IKT-investeringer i Helse Nord  Side 37
 5. Internrevisjonens årsrapport for 2007 Side 40
Sak 42-2008 Referatsaker Side 45
 1. Brev fra Eldrerådet i Nordland Fylkeskommune av 13. mars 

2008 til Eldrerådet i Andøy Kommune ad. fellesuttalelse fra 
Eldredrådene i Vesterålen 

 

 2. Brev fra Rådet for Psykisk Helse av 12. mars 2008 ad. 
økonomiske kutt ved sykehusene – skjermes psykisk helse? 

 

 3. Brev fra LPP (Pårørendeforening for psykiatri i Harstad og 
omegn) av 6. mars 2008 til Helsetilsynet i Troms ad. 
bekymringsmelding 

 

 4. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 22. februar 2008  
 5. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan 2008  
Sak 43-2008 Eventuelt Side 58

 
 
Bodø, den 11. april 2008 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 33-2008  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 12. MARS 2008 
 

Møtedato: 23. april 2008 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 12. MARS 2008 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Nordlandssykehuset HF i Bodø – store 
møterom, den 12. mars 2008 – fra kl. 11.00 til kl. 14.55. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, styremedlemmer Inge Myrvoll, Inger Lise Strøm, Line Miriam 
Haugan, Terje Olsen, Tone Finnesen, Trygve Myrvang, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, 
Stig-Arild Stenersen og Odd Oskarsen 
 
Hans Austad, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Forfall: 
Styrets nestleder Wenche Pedersen og styremedlem Kåre Simensen.  
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, direktør Finn Henry Hansen, direktør forretningsutvikling Tor-Arne Haug, kst. 
fagdirektør Oddvar Larsen, økonomidirektør Jann-Georg Falch, organisasjonsdirektør Åshild 
Nordnes og internrevisor Tor Solbjørg. 
 
 
STYRESAK 15-2008  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 15-2008 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 16-2008 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. februar 2008 
Sak 17-2008 Lønnsforhandlinger 2008 – rammer/føringer 

Sakspapirer ble lagt frem ved møtestart. 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 6.2.a.  

Sak 18-2008 Tertialrapport nr. 3-2007 
Sakspapirer ble ettersendt. 

Sak 19-2008 Økonomirapport nr. 1-2008 
Sak 20-2008 Økt intern kassakreditt Nordlandssykehuset HF 
Sak 21-2008 Årlig melding 2007 og Plan 2008-2010 

Sakspapirer ble ettersendt. 
Sak 22-2008 Oppnevning av Regionalt Brukerutvalg for perioden 2008 – 2010  
Sak 23-2008 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Helse Nord 
Sak 24-2008 Modernisering av Nordlandssykehuset Bodø – finansiering og likviditet 
Sak 25-2008 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – beslutning om oppstart av 

konseptfase 
Sak 26-2008 Kontrollkomiteens årsrapport for 2007 
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Sak 27-2008 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Fødetilbudet/sommerturnus i Helse Nord sommeren 2007 – 

evaluering, jf. styresak 12-2008/5 
Sakspapirer ble ettersendt. 

Sak 28-2008 Referatsaker 
 1. Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 23. januar 2008 

ad. Smerteklinikkvirksomhet i Helse Nord – status og utfordringer  
 2. Brev fra Eldrerådet i Andøy Kommune av 30. januar 2008 med 

fellesuttalelse ad. nytt sykehusbygg i Vesterålen  
 3. Brev fra organisasjonen Voksne for barn, journalført 11. februar 2008 

med informasjon om organisasjonen  
 4. E-post fra Bård Anders Langø, Alstahaug Arbeiderparti av 13. 

februar 2008 ad. nedlegging av funksjoner ved Helgelandssykehuset 
avd. Sandnessjøen 

 5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 18. februar 2008 
 6. Pasienttransport i Helse Nord – orienterende notat av 19. februar 

2008  
 7. Brev fra foretakstillitsvalgte ved Helse Finnmark HF til valgstyret i 

helseforetaket av 18. februar 2008 med krav om styrerepresentasjon 
og forholdstallsvalg 

 8. Brev fra konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF av 29. februar 2008 
med krav om forholdstallsvalg ved valg av ansattes representanter til 
styret for Helse Nord RHF 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 9. Brev fra Fylkesrådet i Troms Fylkeskommune til Helse- og 
omsorgskomiteen på Stortinget av 29. februar 2008 med uttalelse fra 
Troms Fylkeskommunes eldreråd ad. sykehusene 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 10. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 7. mars 2008 ad. økning 
av ansattevalgte representanter i styret i Helse Nord RHF 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 11. Brev fra Fylkesordføreren i Nordland Fylkeskommune av 4. mars 
2008 med enstemmig uttalelse fra Nordland Fylkesting at alle 
lokalsykehusa i Nordland treng intensiveiningar og fullverdig 
akuttberedskap 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 12. Protokoll fra drøftingsmøtene, den 10. mars 2008 ad. styresaker 21-
2008 Årlig melding 2007 og Plan 2008-2010, 23-2008 Handlingsplan 
for folkehelsearbeid i Helse Nord, 24-2008 Modernisering av 
Nordlandssykehuset Bodø – finansiering og likviditet, 25-2008 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – beslutning om oppstart 
av konseptfase og 31-2008 Salg av boligeiendommer ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Kopi av drøftingsprotokollene ble lagt frem ved møtestart.  

 13. Brev fra Vesterålen Regionråd av 10. mars 2008 ad. satsing på 
Nordlandssykehuset HF avd. Vesterålen 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 29-2008 Eventuelt 
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Sak 30-2008 Nasjonal transportplan 2010 – 2019  

Sakspapirene ble ettersendt. 
Sak 31-2008 Salg av boligeiendommer ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF  

Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Sak 27-2008/3, 30-2008 og 31-2008 ble fremskyndet og behandlet etter styresak 26-2008. 
 
Styrets vedtak:
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken.  
 
 
STYRESAK 16-2008  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 6. FEBRUAR 2008 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 6. februar 2008 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 17-2008  LØNNSFORHANDLINGER 2008 –  
 RAMMER/FØRINGER 
 Sakspapirer ble lagt frem ved møtestart. 
 Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 6.2.a. 
 
Med henvisning til Helse Nord RHF’s vedtekter § 8, deltok styremedlemmer som er valgt av 
de ansatte ikke under behandling av denne styresaken. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret gir sin tilslutning til den presenterte strategien. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret gir sin tilslutning til den presenterte strategien. 
 
 
STYRESAK 18-2008  TERTIALRAPPORT NR. 3-2007 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Korte ventetider, rask utsending av epikriser, etablering av individuelle planer og lave 

strykninger på operasjonsprogrammet vil etter styrets oppfatning medvirke til god 
pasientflyt, gode samarbeidsrelasjoner og bedre ressursutnyttelse. Styret forventer at 
helseforetakene aktivt arbeider for å finne gode tiltak som kan medvirke til bedre 
måloppnåelse. 

 
2. Styret konstaterer at sykefraværet fremdeles er for høyt og ber adm. direktør om fortsatt 

sørge for at det arbeides for å redusere fraværet.  
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3. Styret ser med sterk bekymring på den økonomiske utvikling og manglende innfrielse av 

økonomisk resultatkrav for 2007. Rapporterte effekter av tiltak viser at 
konsekvensutredning, risikovurderinger, forankring og iverksetting/oppfølging av tiltak er 
mangelfull. Det forutsettes at helseforetakene i 2008 fortløpende dokumenterer at 
konsekvensanalyser og forslag til tiltak er drøftet med tillitsvalgte og behandlet i AMU, 
før de iverksettes. Effekten av tiltak som iverksettes skal dokumenteres og også være 
gjenstand for drøfting.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Korte ventetider, rask utsending av epikriser, etablering av individuelle planer og lave 

strykninger på operasjonsprogrammet vil etter styrets oppfatning medvirke til god 
pasientflyt, gode samarbeidsrelasjoner og bedre ressursutnyttelse. Styret forventer at 
helseforetakene aktivt arbeider for å finne gode tiltak som kan medvirke til bedre 
måloppnåelse. 

 
2. Styret konstaterer at sykefraværet fremdeles er for høyt og ber adm. direktør om fortsatt 

sørge for at det arbeides for å redusere fraværet.  
 
3. Styret ser med sterk bekymring på den økonomiske utvikling og manglende innfrielse av 

økonomisk resultatkrav for 2007. Rapporterte effekter av tiltak viser at 
konsekvensutredning, risikovurderinger, forankring og iverksetting/oppfølging av tiltak er 
mangelfull. Det forutsettes at helseforetakene i 2008 fortløpende dokumenterer at 
konsekvensanalyser og forslag til tiltak er drøftet med tillitsvalgte og behandlet i AMU, 
før de iverksettes. Effekten av tiltak som iverksettes skal dokumenteres og også være 
gjenstand for drøfting.  

 
 
STYRESAK 19-2008  ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2008 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret konstaterer at resultatene i helseforetakene for januar 2008 ikke er i tråd med 

budsjettet og viser til at estimert resultat er beheftet med stor grad av usikkerhet. Det er 
fortsatt høy risiko for at Helse Nord ikke skal nå målet om balanse i driften i år. 

 
2. Styret forventer at rapporteringen fra helseforetakene kvalitetssikres i sterkere grad, slik at 

fremtidig rapportering også tidlig på året er korrekt periodisert og gir et pålitelig bilde av 
virksomheten for gjeldende periode. 
 

3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge helseforetakene tett opp og ha spesiell 
oppmerksomhet rettet mot at besluttede tiltak om reduksjon av drift blir gjennomført. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret konstaterer at resultatene i helseforetakene for januar 2008 ikke er i tråd med 

budsjettet og viser til at estimert resultat er beheftet med stor grad av usikkerhet. Det er 
fortsatt høy risiko for at Helse Nord ikke skal nå målet om balanse i driften i år. 
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2. Styret forventer at rapporteringen fra helseforetakene kvalitetssikres i sterkere grad, slik at 

fremtidig rapportering også tidlig på året er korrekt periodisert og gir et pålitelig bilde av 
virksomheten for gjeldende periode. 

 
3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge helseforetakene tett opp og ha spesiell 

oppmerksomhet rettet mot at besluttede tiltak om reduksjon av drift blir gjennomført. 
 
 
STYRESAK 20-2008  ØKT INTERN KASSAKREDITT  
 NORDLANDSSYKEHUSET HF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret godkjenner at rammen for kassakreditt for Nordlandssykehuset HF økes til 500 mill kr.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret godkjenner at rammen for kassakreditt for Nordlandssykehuset HF økes til 500 mill kr.  
 
 
STYRESAK 21-2008  ÅRLIG MELDING 2007 OG PLAN 2008-2010  
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Fremlagte plan for 2008-10 og årlig melding for 2007 godkjennes. 
 
2. Styret er tilfreds med at helseforetaksgruppen generelt har fulgt opp fastsatte krav i 

Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2007.    
 
3. Det er fortsatt avvik mellom målsettinger og resultater knyttet til økonomisk resultat og 

nasjonale kvalitetsindikatorer. Dette skal følges opp gjennom rapporteringen på 
oppdragsdokumentet i 2008. Særlig fokus må settes på epikrisetid og individuell plan, 
samt videre oppfølging av sykefravær. 

 
4. Følgende områder prioriteres i planperioden 2008-2010: 
 

- Videreutvikle gode lokalsykehus og desentraliserte helsetjenester 
- Fortsatt styrke samhandlingen med primær helse- og sosialtjenesten, og utvikle 

helhetlige behandlingsforløp.  
- Styrke tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmisbrukere 
- Videreutvikle helhetlige og differensierte tilbud til psykiatriske pasienter 
- Fortsatt styrke tilbudet til syke eldre og personer med kroniske lidelser 
- Styrke fagutvikling, fagnettverk og forskningsinnsats  
- Fortsatt satse på rekruttering av helsepersonell innen helsepolitisk høyt prioriterte 

områder, og der rekrutteringsproblemene er størst 
- Videreutvikle brukermedvirkning 
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- Styrke samarbeidet om folkehelse i partnerskap med fylkeskommunene 
- Å stabilisere fagmiljøene gjennom et godt og utviklende arbeidsmiljø. 
- Reell medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste på alle nivå i organisasjonen. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Fremlagte plan for 2008-10 og årlig melding for 2007 godkjennes. 
 
2. Styret er tilfreds med at helseforetaksgruppen generelt har fulgt opp fastsatte krav i 

Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2007.    
 
3. Det er fortsatt avvik mellom målsettinger og resultater knyttet til økonomisk resultat og 

nasjonale kvalitetsindikatorer. Dette skal følges opp gjennom rapporteringen på 
oppdragsdokumentet i 2008. Særlig fokus må settes på epikrisetid og individuell plan, 
samt videre oppfølging av sykefravær. 

 
4. Følgende områder prioriteres i planperioden 2008-2010: 
 

- Videreutvikle gode lokalsykehus og desentraliserte helsetjenester 
- Fortsatt styrke samhandlingen med primær helse- og sosialtjenesten, og utvikle 

helhetlige behandlingsforløp.  
- Styrke tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmisbrukere 
- Videreutvikle helhetlige og differensierte tilbud til psykiatriske pasienter 
- Fortsatt styrke tilbudet til syke eldre og personer med kroniske lidelser 
- Styrke fagutvikling, fagnettverk og forskningsinnsats  
- Fortsatt satse på rekruttering av helsepersonell innen helsepolitisk høyt prioriterte 

områder, og der rekrutteringsproblemene er størst 
- Videreutvikle brukermedvirkning 
- Styrke samarbeidet om folkehelse i partnerskap med fylkeskommunene 
- Å stabilisere fagmiljøene gjennom et godt og utviklende arbeidsmiljø. 
- Reell medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste på alle nivå i organisasjonen. 

 
 
STYRESAK 22-2008  OPPNEVNING AV REGIONALT 
 BRUKERUTVALG FOR PERIODEN 2008 – 2010  
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes med samme funksjonstid som 

styrene i Helseforetakene i regionen. Utvalget er satt sammen ut fra styrets vedtak i sak 
115-2007-5. 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 roller.  
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2. Følgende velges som representanter i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF for 

perioden mars 2008 til mars 2010: 
 

• Sissel B. Jenssen, Andfiskå  FFO Nordland (gjenvalg) 
• Mildrid Pedersen, Bardufoss  FFO Troms (ny) 
• Anna M. Solli, Alta    FFO Finnmark (ny) 
• Asle Sletten, Tromsø    FFO Troms (gjenvalg) 
• Arnfinn Sarilla, Alta    FFO Finnmark (gjenvalg) 
• Samuel Anders Guttorm, Berlevåg Fylkeseldrerådet Finnmark (ny, vara i dag) 
• Turid Gaarder, Hamarøy  Fylkeseldrerådet Nordland (ny) 
• Halgeir Holthe, Kvaløysletta  SAFO (gjenvalg) 
• Svein Haug, Kvaløysletta  SAFO (ny) 
• Ragnar Moan, Tromsø   RIO Nord, for satsingsområde rus (gjenvalg) 

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

• Sissel Brufors Jenssen, FFO, leder 
• Ragnar Moan, RIO Nord, nestleder 

 
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: 
• Ragnvald Mortensen, Bleik  FFO Nordland  (ny)   
• Stig Raymond Mo, Borkenes  FFO Troms (gjenvalg)   
• Nina Danielsen   FFO Finnmark (ny)  
• Signhild Mentzoni, Ørnes  FFO Nordland  (ny)  
• Leidar Eilertsen   FFO Finnmark (ny)  
 
Følgende oppnevnes som vararepresentanter for SAFO: 
• Ernly Eriksen, Mo i Rana   SAFO (ny) 
• Ragnhild Skaalbones, Bodø   SAFO (ny) 
 
Følgende oppnevnes som vararepresentanter for fylkeseldrerådene: 
• Oddmund Soleng, Bardu  Fylkeseldrerådet Troms (ny) 
• Aud Overå Fyhn, Tromsø  Fylkeseldrerådet Troms (vara i dag) 
• Inge Hyld, Tromsø    Fylkeseldrerådet Troms (ny) 
• Ernst Eidem, Bodø   Fylkesleldrerådet Nordland (ny) 
 
Følgende oppnevnes som vararepresentant for satsingsområde rus: 
• Hilde Nicolaisen, Tromsø   RIO Nord (gjenvalg) 

 
5. Gjeldende satser for verv som medlem og leder av utvalget samt møtegodtgjørelse mv. 

videreføres. Adm. direktør gis fullmakt til å gjøre eventuelle justeringer av satsene. 
 
6. Ordningen med observatør fra Regionalt brukerutvalg til styret videreføres, med to 

vararepresentanter. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes med samme funksjonstid som 

styrene i Helseforetakene i regionen. Utvalget er satt sammen ut fra styrets vedtak i sak 
115-2007-5. 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 roller.  

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

perioden mars 2008 til mars 2010: 
 

• Sissel B. Jenssen, Andfiskå  FFO Nordland (gjenvalg) 
• Mildrid Pedersen, Bardufoss  FFO Troms (ny) 
• Anna M. Solli, Alta    FFO Finnmark (ny) 
• Asle Sletten, Tromsø    FFO Troms (gjenvalg) 
• Arnfinn Sarilla, Alta    FFO Finnmark (gjenvalg) 
• Samuel Anders Guttorm, Berlevåg Fylkeseldrerådet Finnmark (ny, vara i dag) 
• Turid Gaarder, Hamarøy  Fylkeseldrerådet Nordland (ny) 
• Halgeir Holthe, Kvaløysletta  SAFO (gjenvalg) 
• Svein Haug, Kvaløysletta  SAFO (ny) 
• Ragnar Moan, Tromsø   RIO Nord, for satsingsområde rus (gjenvalg) 

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

• Sissel Brufors Jenssen, FFO, leder 
• Ragnar Moan, RIO Nord, nestleder 

 
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: 
• Ragnvald Mortensen, Bleik  FFO Nordland  (ny)   
• Stig Raymond Mo, Borkenes  FFO Troms (gjenvalg)   
• Nina Danielsen   FFO Finnmark (ny)  
• Signhild Mentzoni, Ørnes  FFO Nordland  (ny)  
• Leidar Eilertsen   FFO Finnmark (ny)  
 
Følgende oppnevnes som vararepresentanter for SAFO: 
• Ernly Eriksen, Mo i Rana   SAFO (ny) 
• Ragnhild Skaalbones, Bodø   SAFO (ny) 
 
Følgende oppnevnes som vararepresentanter for fylkeseldrerådene: 
• Oddmund Soleng, Bardu  Fylkeseldrerådet Troms (ny) 
• Aud Overå Fyhn, Tromsø  Fylkeseldrerådet Troms (vara i dag) 
• Inge Hyld, Tromsø    Fylkeseldrerådet Troms (ny) 
• Ernst Eidem, Bodø   Fylkesleldrerådet Nordland (ny) 
 
Følgende oppnevnes som vararepresentant for satsingsområde rus: 
• Hilde Nicolaisen, Tromsø   RIO Nord (gjenvalg) 
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5. Gjeldende satser for verv som medlem og leder av utvalget samt møtegodtgjørelse mv. 

videreføres. Adm. direktør gis fullmakt til å gjøre eventuelle justeringer av satsene. 
 
6. Ordningen med observatør fra Regionalt brukerutvalg til styret videreføres, med to 

vararepresentanter. 
 
 
STYRESAK 23-2008  HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSEARBEID 
 I HELSE NORD 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Strategier og tiltak i handlingsplan for folkehelsearbeid godkjennes som retningsgivende 

for Helse Nord. Handlingsplanen skal rulleres årlig, og gjennomføres i tråd med de 
prinsippene som framgår av rammeavtalen med fylkeskommunene. Tiltakene skal fra 
2009 inngå i Helse Nord RHF’s oppdragsdokument til foretakene 

 
2. For hvert av tiltakene i planen skal det særskilt vurderes hvordan likeverdige tilbud til 

samiske pasienter skal sikres. Det skal også være særlig oppmerksomhet på hvordan 
Nasjonalt Senter for Telemedisin kan trekkes inn i folkehelsesamarbeidet.  

 
3. Det settes av kr 1 000 000 til gjennomføring av tiltak i 2. halvår 2008, forutsatt at samlet 

budsjettgjennomføring i Helse Nord gir rom for dette.    
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Strategier og tiltak i handlingsplan for folkehelsearbeid godkjennes som retningsgivende 

for Helse Nord. Handlingsplanen skal rulleres årlig, og gjennomføres i tråd med de 
prinsippene som framgår av rammeavtalen med fylkeskommunene. Tiltakene skal fra 
2009 inngå i Helse Nord RHF’s oppdragsdokument til foretakene 

 
2. For hvert av tiltakene i planen skal det særskilt vurderes hvordan likeverdige tilbud til 

samiske pasienter skal sikres. Det skal også være særlig oppmerksomhet på hvordan 
Nasjonalt Senter for Telemedisin kan trekkes inn i folkehelsesamarbeidet.  

 
3. Det settes av kr 1 000 000 til gjennomføring av tiltak i 2. halvår 2008, forutsatt at samlet 

budsjettgjennomføring i Helse Nord gir rom for dette.    
 
 
STYRESAK 24-2008  MODERNISERING AV  
 NORDLANDSSYKEHUSET BODØ –  
 FINANSIERING OG LIKVIDITET 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til budsjett 2008 og understreker at økonomisk balanse i Nordlandssykehuset 

HF’s drift er en nødvendig forutsetning for å gjennomføre modernisering av anlegget i 
Bodø. 
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2. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppstart av modernisering og utbygging av 

Nordlandssykehuset Bodø og stadfester at detaljprosjektering og påfølgende byggestart 
for Nordlandssykehuset kan iverksettes, så snart lånetilsagn fra Helse- og 
omsorgsdepartementet foreligger.  

 
3. Styret ber adm. direktør om å sende søknad til Helse- og omsorgsdepartementet om lån 

for 2008 på 50 mill. kroner for delvis finansiering av investeringen i ombygging av 
Nordlandssykehuset i Bodø. 

 
4. Styret ber om at det til styremøte i juni 2008 legges fram en oppdatert investeringsplan for 

Helse Nord som redegjør for Helse Nords bæreevne til å gjennomføre planen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til budsjett 2008 og understreker at økonomisk balanse i Nordlandssykehuset 

HF’s drift er en nødvendig forutsetning for å gjennomføre modernisering av anlegget i 
Bodø. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppstart av modernisering og utbygging av 

Nordlandssykehuset Bodø og stadfester at detaljprosjektering og påfølgende byggestart 
for Nordlandssykehuset kan iverksettes, så snart lånetilsagn fra Helse- og 
omsorgsdepartementet foreligger.  

 
3. Styret ber adm. direktør om å sende søknad til Helse- og omsorgsdepartementet om lån 

for 2008 på 50 mill. kroner for delvis finansiering av investeringen i ombygging av 
Nordlandssykehuset i Bodø. 

 
4. Styret ber om at det til styremøte i juni 2008 legges fram en oppdatert investeringsplan for 

Helse Nord som redegjør for Helse Nords bæreevne til å gjennomføre planen. 
 
 
STYRESAK 25-2008  UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE  
 NARVIK – BESLUTNING OM OPPSTART AV  
 KONSEPTFASE 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret vurderer fremlagte idéskisse for nybygg som et godt grunnlag for å gå videre i 

arbeidet med fornying og modernisering av sykehustilbudet i opptaksområdet for Narvik.   
 
2. Styret godkjenner således å videreføre prosjekteringen med nybyggalternativet og ber om 

at administrasjonen i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge HF organiserer 
arbeidet med konseptfasen for nybygg i Narvik.  

 
3. Styret ber om at det utredes et anlegg med full kirurgisk beredskap, men at løsningen skal 

være fleksibel, slik at det på et senere tidspunkt kan være lett å legge om driften til den 
løsningen som er mest hensiktsmessig, for eksempel med tilpasset kirurgisk beredskap. 
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4. Det forutsettes at Universitetssykehuset Nord-Norge HF i det videre arbeid i nært 

samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten vurderer rammene for nybyggprosjektet i 
Narvik grundig, herunder funksjonsfordeling, fordeling mellom heldøgns-/dagplasser 
samt poliklinikker. Det er også nødvendig å vurdere behovet for fremtidig bemanning og 
kompetanse. 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF må gjøre rede for samspillet mellom ambulering, 
pasientlogistikk innenfor og transporter til og fra det nye anlegget, samarbeid med andre 
helseforetak og primærhelsetjenesten. 
 
Dimensjoneringen av nybygget må således bli gjenstand for nye vurderinger i 
konseptfasen. 

 
5. Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal i konseptfasen legge frem foretakets samlede 

bæreevne for prosjektet og finansiering i så vel byggeperioden som når anlegget kommer i 
drift. Forutsetninger og anbefalinger i utredningene til saken for Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF skal i hovedtrekk legges til grunn, men disse skal gjennomgås nøye og 
bearbeides videre i konseptfasen.  

 
6. Forslag til plan for konseptfasen legges frem for styret til godkjenning før sommeren 

2008. Adm. direktør skal i fremdriftsplanen legge frem forslag til endelige rammer og 
forutsetninger for konseptfasen. Plan for konseptfasen skal inneholde en fremdriftsplan 
med prosjektorganisering og budsjett som skal samordnes med investeringsplanene i 
Helse Nord. 

  
7. Styret ber om at det legges fram egen sak for valg av tomt for nybygget, senest i løpet av 

høsten 2008.  
 
8. Planleggingen skal ha som siktemål at nybygget kan stå ferdig innen 2014. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret vurderer fremlagte idéskisse for nybygg som et godt grunnlag for å gå videre i 

arbeidet med fornying og modernisering av sykehustilbudet i opptaksområdet for Narvik.   
 
2. Styret godkjenner således å videreføre prosjekteringen med nybyggalternativet og ber om 

at administrasjonen i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge HF organiserer 
arbeidet med konseptfasen for nybygg i Narvik.  

 
3. Styret ber om at det utredes et anlegg med full kirurgisk beredskap, men at løsningen skal 

være fleksibel, slik at det på et senere tidspunkt kan være lett å legge om driften til den 
løsningen som er mest hensiktsmessig, for eksempel med tilpasset kirurgisk beredskap. 

 
4. Det forutsettes at Universitetssykehuset Nord-Norge HF i det videre arbeid i nært 

samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten vurderer rammene for nybyggprosjektet i 
Narvik grundig, herunder funksjonsfordeling, fordeling mellom heldøgns-/dagplasser 
samt poliklinikker. Det er også nødvendig å vurdere behovet for fremtidig bemanning og 
kompetanse. 
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF må gjøre rede for samspillet mellom ambulering, 
pasientlogistikk innenfor og transporter til og fra det nye anlegget, samarbeid med andre 
helseforetak og primærhelsetjenesten. 
 
Dimensjoneringen av nybygget må således bli gjenstand for nye vurderinger i 
konseptfasen. 

 
5. Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal i konseptfasen legge frem foretakets samlede 

bæreevne for prosjektet og finansiering i så vel byggeperioden som når anlegget kommer i 
drift. Forutsetninger og anbefalinger i utredningene til saken for Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF skal i hovedtrekk legges til grunn, men disse skal gjennomgås nøye og 
bearbeides videre i konseptfasen.  

 
6. Forslag til plan for konseptfasen legges frem for styret til godkjenning før sommeren 

2008. Adm. direktør skal i fremdriftsplanen legge frem forslag til endelige rammer og 
forutsetninger for konseptfasen. Plan for konseptfasen skal inneholde en fremdriftsplan 
med prosjektorganisering og budsjett som skal samordnes med investeringsplanene i 
Helse Nord. 

  
7. Styret ber om at det legges fram egen sak for valg av tomt for nybygget, senest i løpet av 

høsten 2008.  
 
8. Planleggingen skal ha som siktemål at nybygget kan stå ferdig innen 2014. 
 
 
STYRESAK 26-2008  KONTROLLKOMITEENS ÅRSRAPPORT  
 FOR 2007 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar kontrollkomiteens årsrapport for 2007 til orientering. 

 
2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre en overordnet risikovurdering for 

virksomheten og legge denne frem for styret til behandling i løpet av høsten 2008. 
 

3. Styret ber administrerende direktør, i samråd med revisjonskomiteen, utrede 
organiseringen av internrevisjonen i forhold til styre, revisjonskomité og administrasjon, 
og fremme sak for styret til behandling i løpet av høsten 2008.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar kontrollkomiteens årsrapport for 2007 til orientering. 

 
2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre en overordnet risikovurdering for 

virksomheten og legge denne frem for styret til behandling i løpet av høsten 2008. 
 

3. Styret ber administrerende direktør, i samråd med revisjonskomiteen, utrede 
organiseringen av internrevisjonen i forhold til styre, revisjonskomité og administrasjon, 
og fremme sak for styret til behandling i løpet av høsten 2008.  
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STYRESAK 27-2008  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Vikar for adm. direktør i forbindelse med permisjon fra 5. mai 2008 til 27. juni 2008 
Styrets leder ble gitt fullmakt til å konstituere adm. direktør under Lars Vorland’s 
permisjon. 
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 6.2.a. 

- Møte mellom styrelederne i RHF-ene og statsråd Brustad, den 29. februar 2008 – 
informasjon  

- Oppnevning av styrer i helseforetakene – orientering om prosess og fremdriftsplan 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Samlerapport fra landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i Helse Nord i 
2007 ad. akuttmottak 

- Klager på anbudskonkurranser: 
• Brev fra Nordland Taxi av 11. februar 2008 ad. klage på vedtak om å forkaste 

våre tilbud i konkurranse om pasienttransport landeveis i Nordland 
• Brev fra KOFA av 13. februar 2008 ad. klage på tildelingsbeslutning ved Helse 

Nords anbud vedr. innleie av helsepersonell. Anbudet ble trukket. 
- Møter om pasienttransport og transporttilbud i distriktene arrangeres i regi av Hels 

Nord RHF i april 2008  
- Møte med Vesterålen Regionråd over påske ad. Nordlandssykehuset Vesterålen 

3. Fødetilbudet/sommerturnus i Helse Nord sommeren 2007 – evaluering, jf. styresak 12-
2008/5 
Sakspapirer ble ettersendt. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
I styresak 27-2008/3 Fødetilbudet/sommerturnus i Helse Nord sommeren 2007 – evaluering, 
jf. styresak 12-2008/5 fattet styret følgende vedtak:  
 
1. Styret ber adm. direktør påse at det enkelte helseforetak planlegger og gjennomfører 

avviklingen av sommerturnus og fødetilbud sommeren 2008 på faglig forsvarlig måte, 
samt etterlever avtaleverk på området. 

 
2. Styret ber om å bli holdt oppdatert i forhold til ev. problemstillinger som måtte oppstå. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Protokolltilførsel til styresak 27-2008/3: 
 
Ansattevalgte styremedlemmer understreker at sommerferieavviklingen 2007 ikke ble 
gjennomført i henhold til lov og avtaleverk, men at det er svært positivt at styret har fattet et 
vedtak for videre oppfølging. 
 
Det burde vært lagt frem oversikt over f. eks. overtidsbruk som kunne bekreftet/avkreftet 
påstanden om ulovligheter på dette området. 
 
Kirsti Jacobsen /s/   Kari B. Sandnes /s/  Stig-Arild Stenersen /s/ 
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STYRESAK 28-2008  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 23. januar 2008 ad. 

Smerteklinikkvirksomhet i Helse Nord – status og utfordringer  
2. Brev fra Eldrerådet i Andøy Kommune av 30. januar 2008 med fellesuttalelse ad. nytt 

sykehusbygg i Vesterålen  
3. Brev fra organisasjonen Voksne for barn, journalført 11. februar 2008 med informasjon 

om organisasjonen  
4. E-post fra Bård Anders Langø, Alstahaug Arbeiderparti av 13. februar 2008 ad. 

nedlegging av funksjoner ved Helgelandssykehuset avd. Sandnessjøen  
5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 18. februar 2008 
6. Pasienttransport i Helse Nord – orienterende notat av 19. februar 2008 
7. Brev fra foretakstillitsvalgte ved Helse Finnmark HF til valgstyret i helseforetaket av 18. 

februar 2008 med krav om styrerepresentasjon og forholdstallsvalg  
8. Brev fra konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF av 29. februar 2008 med krav om 

forholdstallsvalg ved valg av ansattes representanter til styret for Helse Nord RHF 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

9. Brev fra Fylkesrådet i Troms Fylkeskommune til Helse- og omsorgskomiteen på 
Stortinget av 29. februar 2008 med uttalelse fra Troms Fylkeskommunes eldreråd ad. 
sykehusene 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

10. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 7. mars 2008 ad. økning av ansattevalgte 
representanter i styret i Helse Nord RHF 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

11. Brev fra Fylkesordføreren i Nordland Fylkeskommune av 4. mars 2008 med enstemmig 
uttalelse fra Nordland Fylkesting at alle lokalsykehusa i Nordland treng intensiveiningar 
og fullverdig akuttberedskap 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

12. Protokoll fra drøftingsmøtene, den 10. mars 2008 ad. styresaker 21-2008 Årlig melding 
2007 og Plan 2008-2010, 23-2008 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Helse Nord, 24-
2008 Modernisering av Nordlandssykehuset Bodø – finansiering og likviditet, 25-2008 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – beslutning om oppstart av konseptfase og 31-
2008 Salg av boligeiendommer ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Kopi av drøftingsprotokollene ble lagt frem ved møtestart. 

13. Brev fra Vesterålen Regionråd av 10. mars 2008 ad. satsing på Nordlandssykehuset HF 
avd. Vesterålen 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 29-2008  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
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STYRESAK 30-2008  NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 – 2019  
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Helse Nord fremhever nødvendigheten av at helse og trafikksikkerhet prioriteres sterkere i 

bruk av midler på vegnettet. Dette for å forebygge ulykker og store personlige og 
samfunnsmessige kostnader knyttet til personskader. Midler til trafikksikkerhetstiltak for 
myke trafikkanter med satsing på gang-/sykkelstier er enkle og påkrevde tiltak som er 
forebyggende og viktige tiltak i folkehelsesatsing.  

 
2. Standarden på vegnettet i vår region er mange steder dårlig, og Helse Nord fremhever 

standardens betydning for god fremkommelighet og kortest mulig reisetid til sykehusene, 
når det virkelig haster. Et mer effektivt vegnett kan bidra til en bedre faglig 
funksjonsfordeling av pasienttilbudet. 

 
3. Et godt rutegående flytilbud er sentralt for transport av pasienter og helsepersonell til og 

fra sykehusene. Helse Nord vil spesielt påpeke at rutetilbudet på strekningen Hammerfest 
– Alta – Kirkenes er lite tilpasset pasientens og helseforetakets behov, noe som medfører 
slitsomme reiser. Videre undergraves bruk av sykehusene i fylket, og gir unødig stor 
pasientstrøm ut av fylket. I tillegg medfører et manglende rutetilbud mellom Tromsø og 
Narvik problemer i forhold til ambulering av helsepersonell og øvrige reiser mellom 
enhetene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. 

 
4. Helse Nord støtter konklusjonene i den felles rapport fra Helse- og omsorgsdepartementet 

og Samferdselsdepartementet datert 4. februar 2008 om pasienttransport og transporttilbud 
i distriktene. Helse Nord etterlyser konkrete tiltak som kan bedre det offentlige 
rutetilbudet i distriktene slik at en større andel av pasienttransporten kan ivaretas på en 
hensiktsmessig måte, og deltar gjerne i et samarbeid om utforming av et bedre tilpasset 
offentlig rutetilbud. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Helse Nord fremhever nødvendigheten av at helse og trafikksikkerhet prioriteres sterkere i 

bruk av midler på vegnettet. Dette for å forebygge ulykker og store personlige og 
samfunnsmessige kostnader knyttet til personskader. Midler til trafikksikkerhetstiltak for 
myke trafikkanter med satsing på gang-/sykkelstier er enkle og påkrevde tiltak som er 
forebyggende og viktige tiltak i folkehelsesatsing.  

 
2. Standarden på vegnettet i vår region er mange steder dårlig, og Helse Nord fremhever 

standardens betydning for god fremkommelighet og kortest mulig reisetid til sykehusene, 
når det virkelig haster. Et mer effektivt vegnett kan bidra til en bedre faglig 
funksjonsfordeling av pasienttilbudet. 

 
3. Et godt rutegående flytilbud er sentralt for transport av pasienter og helsepersonell til og 

fra sykehusene. Helse Nord vil spesielt påpeke at rutetilbudet på strekningen Hammerfest 
– Alta – Kirkenes er lite tilpasset pasientens og helseforetakets behov, noe som medfører 
slitsomme reiser. Videre undergraves bruk av sykehusene i fylket, og gir unødig stor 
pasientstrøm ut av fylket. I tillegg medfører et manglende rutetilbud mellom Tromsø og 
Narvik problemer i forhold til ambulering av helsepersonell og øvrige reiser mellom 
enhetene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. 
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4. Helse Nord støtter konklusjonene i den felles rapport fra Helse- og omsorgsdepartementet 

og Samferdselsdepartementet datert 4. februar 2008 om pasienttransport og transporttilbud 
i distriktene. Helse Nord etterlyser konkrete tiltak som kan bedre det offentlige 
rutetilbudet i distriktene slik at en større andel av pasienttransporten kan ivaretas på en 
hensiktsmessig måte, og deltar gjerne i et samarbeid om utforming av et bedre tilpasset 
offentlig rutetilbud. 

 
 
STYRESAK 31-2008  SALG AV BOLIGEIENDOMMER VED  
 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF  
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Administrasjonen la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende 

boligeiendommer fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med denne saken. 
 
2. Disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med vedtak i styresak 111-2005, men 

uten at balansekravet innskjerpes (som forutsatt i vedtakets punkt 4 i styresak 111-2005). 
 
3. Det forutsettes at salg av boliger ikke er til hinder for rekruttering av personell til 

foretaket, samt at nåværende leietakere blir ivaretatt på en god måte i forbindelse med 
avslutning av leieforholdet. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende 

boligeiendommer fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med denne saken. 
 
2. Disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med vedtak i styresak 111-2005, men 

uten at balansekravet innskjerpes (som forutsatt i vedtakets punkt 4 i styresak 111-2005). 
 
3. Det forutsettes at salg av boliger ikke er til hinder for rekruttering av personell til 

foretaket, samt at nåværende leietakere blir ivaretatt på en god måte i forbindelse med 
avslutning av leieforholdet. 

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 12. mars 2008 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 11. april 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.4.2008 200800292-46 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Bjørn Kaldhol, tlf. 901 75 401 
 

 

STYRESAK 34-2008  VALG AV STYRER I HELSEFORETAKENE,  
 JF. HELSEFORETAKSLOVEN § 21 
 

Møtedato: 23. april 2008 

 
Forslag til styresammensetning i helseforetakene vil bli lagt frem ved møtestart. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.4.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 
 

 

STYRESAK 35-2008  GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG  
 ÅRSBERETNING 2007 – HERUNDER  
 DISPONERING AV RESULTAT 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 23. april 2008 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.4.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jann-Georg Falch, tlf. 75 51 29 21 
 

 

STYRESAK 36-2008  ØKONOMIRAPPORT NR. 2-2008 OG  
 NR. 3-2008 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 23. april 2008 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.4.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Bjørn Nilsen, tlf. 75 51 29 08 
 

 

STYRESAK 37-2008  ETABLERING AV FELLES IKT-PLATTFORM I  
 HELSE NORD – FORSERING AV PROSJEKTET 
 

Møtedato: 23. april 2008 

 
Bakgrunn/fakta 
I styresak 94-2007 Etablering av felles IKT-plattform i Helse Nord ble det fremmet forslag til 
etablering av felles IKT-plattform i Helse Nord. 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtok under punkt 4 i denne styresaken følgende: 
Adm. direktør bes om å komme tilbake snarest mulig med en utredning som viser gevinster og 
konsekvenser ved å gjennomføre investeringen over kortere tid. 
 
I denne saken gis en besvarelse av dette punktet i vedtaket. 
 
Forsering av Plattformprosjektet – fordeler for prosjektet og driften 
Det er mulig å forsere prosjektgjennomføringen av etablering av felles IKT-plattform i Helse 
Nord med ett år. Konkret betyr det at prosjektet kan ferdigstilles i løpet av 2010. En slik 
forsert gjennomføring vil ha en rekke positive effekter knyttet til seg.  
 
Kort nevnes følgende: 
– Raskere måloppnåelse gir muligheter for andre gevinstrealiserende prosjekter å starte 

tidligere. 
– Kortere periode med ”støy” hos brukerne 
– Personellmessig reduksjon som følger av mer effektiv drift vil kunne realiseres raskere. 
– En felles brukerstøtte vil komme raskere på plass 
– Raskere realisering av en mer effektivt bruk av ressursene 

o vil redusere behovet for økt ressurstilgang 
– Høyere kvalitet på IT-tjenestene tidligere 

o raskere feilretting, utrulling av programvare, raskere installasjon. 
– Bedre kunne optimalisere driftsinvesteringer som vil måtte komme knyttet til: 

o nettverk 
o servere 
o databaser 
o backup 

 
De manglende mulighetene Helse Nord IKT har med hensyn til å drifte applikasjoner og 
infrastruktur på tvers av foretak og sykehus har medført at kundene og brukerne på flere av de 
mindre lokasjonene i mange tilfeller opplever tilgjengeligheten og servicen som dårligere enn 
tidligere.  
 
Oppgavemengden og slitasjen på personellet på flere lokasjoner har vært og er 
uforholdsmessig stor, når de skal understøtte lokal drift og samtidig skal inngå i felles 
omstillings- og endringsprosesser.  
 
Bemanningen på de fleste mindre lokasjonene har i utgangspunktet en dimensjonering som vil 
være tilstrekkelig når ny plattform med tilhørende driftsstruktur og felles brukerstøtte er 
etablert. Selv om det fra Helse Nord IKT nylig er gjort noen tiltak av organisatorisk og 
bemanningsmessig karakter for å avhjelpe driftssituasjonen er det ingen tvil om at en 
forsering av plattformen vil være et ytterligere viktig bidrag.  Side 21



 
 
Ett av de områdene som ligger utenfor selve plattformprosjektet hvor man raskt vil merke 
forbedring av tjenestene er området applikasjonsforvaltning. I det følgende beskrives dette 
kort. 
 
Applikasjonsforvaltning i dagens nettverk 
Med dagens nettverk må sykehusene driftes som enkeltstående installasjoner. Noen 
midlertidige løsninger er satt i drift, men disse gjelder spesielle løsninger og enkelte 
lokasjoner. I praksis kan en si at hver enkelt lokasjon er en egen øy sett fra et driftsmessig 
synspunkt.  
 
Helse Nord IKT drifter det enkelte sykehus tilnærmet slik det var før etableringen. En slik 
driftssituasjon begrenser Helse Nord IKT i å utnytte kompetanse og personell på tvers 
i regionen og hindrer Helse Nord IKT å oppnå en mer rasjonell og kvalitetsmessig bedre drift 
enn før etableringen. 
 
På grunn av manglende felles plattform er det nødvendig med personell innenfor nærmest alle 
fagområder på hver enkelt lokasjon. Det fører til at mindre lokasjoner må ha personell med 
stor bredde i kunnskapen noe som er en utfordring å vedlikeholde. 
 
I dagens situasjon er forvaltningen av like applikasjoner forskjellig i regionen. En felles 
forvaltning av applikasjonene vil først være mulig når ny plattform er på plass. Det vil gi like 
driftsmuligheter og dermed lik håndtering av de samme applikasjoner. 
 
Applikasjonsforvaltning etter ny plattform 
Helse Nord IKT kan etter etableringen av en felles IKT-plattform drifte og forvalte alle 
sykehusene på tvers, hvor spesialisering av en type applikasjon kan gjøres på færre personer. 
Eksempelvis kan samme person får ansvar for alle installasjonene av systemet for barne- og 
ungdomspsykiatri (BUP data). 
 
Etablering av driftsentre med høyere fagkompetanse gir en kvalitativ forbedring av drift og 
forvaltning. Disse sentre vil ikke være avhengig av fysisk lokalisering, men organisert i 
logiske enheter, slik at ressurser som Helse Nord IKT i dag har spredt, kan utnyttes bedre for 
hele regionen.  
 
Et av resultatene av en ny plattform er felles helpdesk. En felles helpdesk er en forutsetning 
for felles forvaltning i regionen. Alle kunder møter en lik service, og problemer/feilmeldinger 
blir registrert og behandlet i et felles system.  
 
I sum vil en forsering av innføring av felles IKT således gi en rekke kvalitetsmessige effekter 
både internt i Helse Nord IKT og ovenfor helseforetakene. 
 
Investeringsoversikt 
Tabellen under viser den investering som påfaller hvert helseforetak ved forsert 
prosjektgjennomføring i tidsrommet 2008 til og med 2010. 
 
Helseforetak  2008  2009  2010  2011  Sum pr HF
Helse Finnmark HF  3 237 796  4 072 992  3 299 375  0  10 610 163 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14 876 361 18 713 747 15 159 291  0  48 749 399 
Nordlandssykehuset HF  7 992 398  10 054 053 8 144 403  0  26 190 854 
Helgelandssykehuset HF  3 033 611  3 816 137  3 091 306  0  9 941 054 
Helse Nord IKT internt  29 169  36 694  29 724  0  95 587 
Sum 29 169 335 36 693 623 29 724 100  0  95 587 058 
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I det følgende vurderes de beskrevne konsekvenser vedrørende forsering av prosjektet opp 
mot tidligere styresak 94-2007, og avvik på kostnadstall som nå skisseres, vil beskrives 
eksplisitt. 
 
Investeringsmessige konsekvenser 
Det er etter styrebehandlingen avdekket svakheter i estimeringen av prosjektet. Konkret 
innebærer dette at hvis prosjektet skulle holde tidsplanen skissert i styresak 94-2007 er 
behovet for økninger i investeringer tilsvarende 8,3 millioner kroner, grunnet feilestimering 
fra forprosjektet side.  
 
Årsaken til feilestimeringen relaterer seg til følgende forhold: 
• Det var i opprinnelig prosjekt ikke budsjettert med hovedprosjektleder for å styre de ulike 

delprosjektene. 
• Ett av delprosjektene må redesignes. Årsaken er at man etter styresaken gjennom dialog 

med de andre regionale helseforetakene og basert på råd fra dem finner behov for å velge 
en annen teknisk løsning. 

• Det er identifisert behov av en løsningsarkitekt for innføring/installasjon av de planlagte 
verktøy. 

 
Konsekvenser ved forsert prosjekt 
En forsert utrulling vil føre til en besparelse på investeringssiden på ca. 1,2 millioner kroner. 
 
Den økonomiske situasjonen for Helse Nord er stram, men adm. direktør vurderer det som 
mulig å realisere en fremføring under forutsetning av at driftsøkonomien for helseforetakene 
bedres. Imidlertid vil det være nødvendig med vurderinger fra år til år hvorvidt det er 
nødvendig å gjøre korreksjoner.  
 
En situasjon hvor driftsøkonomien for Helse Nord ikke viser tegn til bedring vil tilsi at 
investeringene skytes ut i tid med tilsvarende forlengelse av prosjektet. 
 
Driftsmessige konsekvenser 
Som beskrevet ovenfor eksisterer det en reell underbudsjettering av prosjektet, og denne 
underdekningen vil være gjeldende uavhengig av alternativ som velges.  
 
Hvis man velger å videreføre prosjektet i dagens tempo (avslutning 2011), tilsier dette en 
økning i driftskostnadene i en femårsperiode på kroner 1,66 millioner pr. år etter innføring. 
Ved et forsert prosjekt som avsluttes i 2010, vil konsekvensen være en økning i årlige 
driftskostnader etter prosjektslutt på 1,42 millioner kroner. 
 
Det er mulig å redusere antall ansatte som arbeider med driften av plattformen raskere enn 
skissert i tidligere styresak, men effekten av dette er tidligere beskrevet og beregnes således 
ikke her.  
 
Adm. direktør ønsker å påpeke at en forsering av prosjektet vil gi helseforetakene en raskere 
belastning av de skisserte avskrivingskostnader. Det er usikkert hvorvidt det er fornuftig i 
dagens økonomiske situasjon å fremskynde denne type driftsmessige belastning for 
helseforetakene i en situasjon, hvor foretakene sliter med å komme i økonomisk balanse. 
 
I sum øker de årlige driftskostnadene etter gjennomføringen av plattformprosjektet med 
mellom 1,42 eller 1,66 millioner kroner som følge av den underestimeringen vedrørende 
prosjektledelse og andre forhold som ble gjort.  

Side 23



 
 
Det foreligger i begrenset grad positive driftsøkonomiske effekter ved å forsere 
gjennomføringen med bakgrunn i at de avskrivingsmessige kostnader vil påløpe tidligere. De 
kvalitetsmessige effekter beskrevet tidligere i saken forventes imidlertid å kunne realiseres 
tidligere. 
 
Konklusjon 
For Helse Nord IKT vil en forsering av investeringene knyttet til etablering av ny IKT-
plattform ha en rekke positive effekter.  
 
Plattformen ville sikre at avdelingen raskere kan begynne å praktisere den 
organisasjonsstrukturen som er etablert i regionen, og dette vil igjen merkes på 
helseforetaksnivå gjennom en kvalitetsmessig bedre IKT-tjeneste.  
 
Et alternativ kan derfor være at man forserer den fremdriftsplanen som tidligere er presentert 
i styresak 94-2007. Dette selv om investeringskostnadene for prosjektet som helhet vil øke 
med 9,6 millioner kroner.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å forsere prosjektgjennomføringen i 
forbindelse med etableringen av ny felles IKT-plattform. 
 
 
 
Bodø, den 11. april 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.4.2008 200800503-1 152  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 38-2008  GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMER OG 
VARAMEDLEMMER I HELSEFORETAKENE 

 

Møtedato: 23. april 2008 

 
Formål 
Styret bes i denne saken ta stilling til fastsettelse av godtgjørelsen for styremedlemmer og 
varamedlemmer i helseforetakene. 
 
Bakgrunn/fakta 
I henhold til Lov om helseforetak § 21, 3. ledd skal ”styremedlemmenes godtgjørelse 
fastsettes av foretaksmøtet”.  
 
I styresak 24-2007 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene ble 
det vedtatt godtgjørelse for medlemmer av styrene i helseforetakene som følger: 
 
• Styreleder kr. 137 500 pr. år   
• Nestleder kr.   96 000 pr. år  
• Styremedlemmer kr.   89 000 pr år 
 
Godtgjørelsen ble deretter fastsatt i foretaksmøter i helseforetakene. 
 
Vurdering 
Godtgjørelsen til HF-styrene ble i 2007 justert opp i tråd med foretaksmøtets justering av 
godtgjørelsen til styret i Helse Nord RHF. 
 
I foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 24. januar 2008 ble det vedtatt at godtgjørelsen til 
styret i det regionale helseforetaket videreføres uendret. Det foreslåes å videreføre dette 
vedtaket til også å gjelde for styrene i helseforetakene i vår region. 
 
De øvrige vilkårene forblir uendret, jf. tidligere vedtak i styret i Helse Nord RHF og 
foretaksmøter med helseforetakene, med unntak av punkt 2 i innstillingen til vedtak i 
foretaksmøtet. Denne foreslås endret for å tydeliggjøre hvem som ikke tilståes honorar ved 
oppnevning til styreverv i helseforetakene. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:  
 
1. Årlig styregodtgjørelse for styrene i helseforetakene forblir uendret: 
 

– Styreleder kr. 137 500 pr. år   
– Nestleder kr.   96 000 pr. år  
– Styremedlemmer kr.   89 000 pr år 
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2. Medarbeidere i RHF-et, som oppnevnes til styreverv, tilståes som hovedregel ikke 

honorar. Det samme gjelder for topplederne i helseforetakene. 
 
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.  
 
7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % -sats 

lik fravær. 
 
 
Bodø, den 11. april 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.4.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Ann Elisabeth Rødvei, tlf. 75 51 29 32 
 

 

STYRESAK 39-2008  ENDRINGER AV HELSEFORETAKENES  
 VEDTEKTER 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 23. april 2008 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.4.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 
 

 

STYRESAK 40-2008  PLAN FOR INTERNREVISJON 2008 
 

Møtedato: 23. april 2008 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken fremmes forslag om plan for internrevisjon 2008 i det regionale helseforetaket 
og foretaksgruppen. Forslaget er fremmet i samråd med revisjonskomiteen. 
 
Sakens bakgrunn og fakta  
I instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF, pkt 5.1, stilles følgende krav til 
planleggingen av internrevisjonens arbeid: Internrevisjonen skal utarbeide en årlig 
revisjonsplan basert på risiko- og vesentlighetsbetraktninger. Årsplanen forelegges 
administrerende direktør for uttalelse, behandles i kontrollkomiteen og vedtas av styret. 
(Kontrollkomiteen har nå endret navn til revisjonskomité.) 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i mai 2007 (sak 49-2007) en plan for internrevisjon for 2007 
og 2008. Det fremgår av saken at planen skal evalueres/revideres våren 2008.  
 
Internrevisjonen har for tiden fire revisjonsprosjekter under arbeid. Disse forventes fullført og 
lagt frem for styret i løpet av første halvår 2008, og tas ikke inn i det etterfølgende forslag til 
revisjonsplan for 2008. 
 
Internrevisjonen utarbeidet i mars 2008 en oversikt over tema som er aktuelle for revisjon i 
2008, basert på vurdering av risiko og vesentlighet i foretaksgruppen. Oversikten omfattet de 
gjenstående, ikke igangsatte prosjektene fra plan for internrevisjon 2007-2008, samt fire nye 
tema. Oversikten ble gjennomgått i et møte mellom administrerende direktør og leder av 
internrevisjonen. Deretter ble oversikten med administrerende direktørs kommentarer 
behandlet av revisjonskomiteen i møte den 4. april 2008 (sak 11/08). Til grunn for 
revisjonskomiteens behandling lå også vedtak fra tidligere kontrollkomité i sak 01/08 (Plan 
for internrevisjon 2007-2008, revurdering). 
 
Revisjonskomiteen vedtok i sak 11/08 følgende forslag til revisjonsplan for 2008: 
 
1. Internkontroll knyttet til mislighetsrisiko ved byggevirksomhet og 

eiendomsforvaltning 
 
Formålet er å kartlegge om heleforetakenes internkontroll gir tilstrekkelig sikkerhet for at 
misligheter knyttet til byggevirksomhet og eiendomsforvaltning ikke finner sted, og at 
slike misligheter blir avdekket dersom de likevel skulle forekomme. 
 
Prosjektet står på planen for 2007-2008, og gjennomføres i form av fire delprosjekter som 
nærmer seg fullføring. Disse omfatter alle sykehusforetakene i regionen bortsett fra Helse 
Finnmark HF. Det planlegges derfor gjennomført et prosjekt vedrørende Helse Finnmark 
HF etter samme mønster som de fire pågående delprosjektene. 
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2. Forvaltning av inventar og utstyr  

 
Formålet er å kartlegge om helseforetakenes internkontroll gir tilstrekkelig sikkerhet for at 
inventar og utstyr forvaltes på en tilfredsstillende måte. Det er bl.a. aktuelt å vurdere om 
det er gjennomført tilfredsstillende prosesser i forkant av anskaffelsene, om foretaket 
sikrer at utstyret brukes og vedlikeholdes på hensiktsmessig og forsvarlig vis, om det føres 
kontroll med utstyrets tilstedeværelse og om avhendelse/kassasjon foregår på en 
betryggende måte.  
 

3. Oppfølging av inntekter/refusjoner  
 
Formålet er å kartlegge om internkontrollen gir tilstrekkelig sikkerhet for at 
helseforetakene krever og mottar inntekter og refusjoner de har krav på.  
 

4. Rådgivningsprosjekt:  
Bistand med utvikling av opplegg for risikostyring i Helse Nord RHF 
 
Formålet er å bistå administrasjonen med å utvikle og iverksette et opplegg for 
risikostyring i Helse Nord RHF som tilfredsstiller kravene fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og styret i Helse Nord RHF. 
 

5. Offentlige anskaffelser – etterlevelse av regelverk  
 
Formålet er å fastslå om lov og forskrift om offentlige anskaffelser blir fulgt i det 
regionale helseforetaket og foretaksgruppen for øvrig.  
Prosjektet planlegges gjennomført sent i planperioden, og forutsetter at det stilles til 
rådighet midler til kjøp av eksterne tjenester (konsulentbistand). 
 
Planen bør legges til grunn for internrevisjonens arbeid frem til utgangen av første kvartal 
2009, når plan for internrevisjon 2009 forutsettes vedtatt. 
 
Planen legges til grunn for internrevisjonens arbeid fram til utgangen av første kvartal 
2009. Internrevisjonens arbeidskapasitet og omfanget på kjøp av eksterne tjenester vil bli 
vurdert underveis.  
 
I tillegg til de fem prioriterte temaene har revisjonskomiteen vurdert følgende to 
revisjonsprosjekter som viktige: 
 
a. Foretakenes kontroll med lønns- og personalkostnader 

 
Temaet omfattes delvis av det pågående revisjonsprosjektet om fullmaktsstrukturen i 
foretaksgruppen, og skal vurderes nærmere når dette revisjonsprosjektet er fullført. 
 

b. Foretakenes kvalitetssikring av egne tiltak og planer for å oppnå økonomisk 
balanse 
 
Det gjennomføres nå lignende vurderinger i foretakene ved bruk av eksterne 
konsulenter. Temaet vil bli vurdert av revisjonskomiteen når disse prosjektene er 
fullført. 

 
De to prosjektene nevnt ovenfor er foreløpig ikke tatt inn i revisjonsplanen, siden de 
indirekte er avhengige av allerede pågående prosjekter/arbeider. Revisjonskomiteen 
vil derfor i løpet av året vurdere muligheten for å igangsette arbeid med disse to 
prosjektene.  
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Vurdering, konklusjon 
Forslaget til plan for internrevisjon 2008 er basert på internrevisjonens vurdering av risiko og 
vesentlighet i foretaksgruppen. Planen har vært forelagt administrerende direktør for uttalelse, 
og administrerende direktørs vurdering var kjent for revisjonskomiteen da planen ble 
behandlet. Revisjonsplanen er dermed utarbeidet og behandlet i henhold til instruks for 
internrevisjonen i Helse Nord RHF. Revisjonskomiteen har også lagt internrevisjonens 
bemanning og ressurser til grunn for sin behandling. På denne bakgrunn mener 
administrerende direktør det fremlagte forslag til plan for internrevisjon 2008 er et godt 
utgangspunkt for internrevisjonens prioriteringer og arbeid i denne perioden.  
 
Den foreslåtte planen bør følges så langt mulig. Det må likevel forventes at det kan bli behov 
for endringer, for eksempel for å gi plass til andre prosjekter. Revisjonskomiteen bør derfor 
kunne vedta endringer i planen. 
 
Det forutsettes at eventuelle kostnader i forbindelse med revisjonsprosjektene er utredet og 
avklart med adm. direktør før prosjektene startes. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Plan for internrevisjon 2008 vedtas som fremlagt.  
 
2. Revisjonskomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen. 
 
 
Bodø, den 11. april 2008 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.4.2008 200800016-28 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 41-2008  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 23. april 2008 

 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Risikostyring i Helse Nord 
4. Økonomiske gevinster av IKT-investeringer i Helse Nord 
5. Internrevisjonens årsrapport for 2007 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 11. april 2008 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.4.2008 200800010-28 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Bjørn Kaldhol, tlf. 901 75 401  
 

 

STYRESAK 41-2008/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 23. april 2008 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.4.2008 200800010-28 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Lars Vorland, tlf. 75 51 29 10 
 

 

STYRESAK 41-2008/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 23. april 2008 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.4.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jann-Georg Falch, tlf. 75 51 29 21 
 

 

STYRESAK 41-2008/3  RISIKOSTYRING I HELSE NORD 
 

Møtedato: 23. april 2008 

 
Bakgrunn: 
Styreleder har i styremøte, den 10. oktober 2007 bedt om en redegjørelse for hvordan Helse 
Nord RHF forholder seg til risikostyring og tiltak for å redusere risiko, jf. styresak 88-2007/1 
– strekpunkt 3. 
 
Risikostyring og oppfølging av avvik er en normal del av det å utøve ledelse og styring av et 
foretak. Eier har i foretaksmøte, den 24. januar 2008 satt fokus på risiko og tiltak for 
risikostyring i foretaksgruppen, og fattet følgende vedtak: 
 

 
1. Intern organisering og fokus 
Avdekking av risiko for avvik og manglende oppnåelse av resultat, er en viktig del av det å 
lede og styre foretak og fortaksgruppen. Dette er aktiviteter som utøves av alle som innehar et 
ledelsesansvar. For å styrke innsatsen og bedre kunne følge opp foretak og sikre at avvik 
lukkes vil det etableres en enhet i den nye eieravdelingen som skal ha et særskilt fokus på og 
ansvar for å følge opp avvik som avdekkes. 
 
2. Oppfølging av protokoll fra foretaksmøtet 
Det vil bli satt i gang arbeid med å systematisere og utvikle det arbeidet som allerede er i gang 
for å avdekke og følge opp avvik, slik at vi på en systematisk måte kan gi styret informasjon 
som forutsatt. 
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3. Oppfølgingsmøte med helseforetakene 
Oppfølgingsmøter med helseforetakene er i dag det viktigste forum for oppfølging av 
eierkrav, resultatutvikling og avdekking av risiko i forhold til måloppnåelse. 
 
I Helse Nords plankalender for 2008, er det fastsatt tidspunkt for åtte møter med hvert 
helseforetak i 2008, fire hvert halvår. Ved behov avholdes ytterligere møter. Unntak er for 
Sykehusapotek Nord HF, hvor møtehyppigheten er sjeldnere basert på vurdert lav risiko. Til 
og med 4. april 2008 er det avholdt tre oppfølgingsmøter med de fire sykehusforetakene (ett 
utover fastsatt i plankalender), samt ett møte med Sykehusapotek Nord HF. 
 
Hovedformål med møtene er: 
- skape en omforent forståelse av resultatutvikling, resultatkrav og utfordringer 
- sikre at helseforetakene har en utvikling og plan for realisering av resultatkravet for 2008 
- avdekke hvilken oversikt, styring, kontroll og handlemåte ledelsen i helseforetakene har i 

forhold til eierkrav og måloppnåelse. 
 
Følgende tema er de sentrale i disse møtene: 
- Regnskapsresultat og prognose 
- Bemanningsutvikling og sykefravær 
- Tiltaksplan 
- Investeringsvolum og fremdrift i forhold til rammer og plan samt oppfølging av 

konsernbestemmelser investeringer 
- Fullmaktsstruktur 
 
Møtene har som følge av risikovurdering mht måloppnåelse hatt hovedfokus på økonomiske 
målsettinger og bemanningsutvikling. Dette er i noen grad knyttet mot aktivitetsutvikling, og 
spesielt mot prioritering av ressursbruk og aktivitet på formål. På tiltakssiden er fokus i tillegg 
rettet mot evt. konsekvenser på pasienttilbud og i forhold til andre helseforetak. 
 
Fra Helse Nord RHF møter adm. dir., økonomidirektør samt rådgiver eieroppfølging fast, 
mens fagdirektør og organisasjonsdirektør inviteres i tillegg. Fra helseforetakene møter 
direktør samt økonomidirektør fast, og helseforetakene er stilt fritt til å velge ytterligere 
deltakelse. 
 
4. Tiltaksoppfølging 
Tiltaksoppfølgingen er en sentral del av Helse Nords risikostyring. Deler av tiltaksplanen er 
vurdert som høy risiko i forhold til måloppnåelse. Viktige elementer i denne oppfølgingen er: 
- Avsjekk om foretaket har en komplett tiltaksplan, hvor fremdrift og ansvarlig for 

gjennomføring er konkretisert 
- sikre regelmessig oppdatering av tiltaksplanen  
- avdekke og diskutere foretakets gjennomføringsevne for de enkelte tiltak 
- risiko mht måloppnåelse 
- sannsynlig måloppnåelse 
- om tiltakene er iverksatt i henhold til plan 
- om tiltakene har risiko for politisk/offentlig støy 
- behov for ytterligere tiltak for å realisere eierkravene 
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I forkant av oppfølgingsmøtene skal helseforetakene oppdatere og kvalitetssikre tiltaksplanen 
etter denne malen: 
 

Tiltakets 
"navn"

Beskrivelse av 
tiltak

Berørt 
fagområde

Økonomisk 
effekt 2008 i kr

Vurdering av 
gjennomførings-

risiko

Sannsynlig 
måloppåelse i 

%
Måloppnåelse 

hittil i %

Vurdering av 
mulighet for 

politisk "støy"

Beskrivelse av 
planlagte og 

iverksatte tiltak 
for å redusere / 

takle mulig 
politisk "støy"  

 
5. Bemanningsutvikling 
Kontroll med bemanningsnivå og utvikling er vurdert som vesentlig i forhold til 
måloppnåelse, og spesielt er forhold knyttet til overtid, ekstrahjelp, vikarer vurdert som et 
risikoområde. Korrekte tall for bemanning er nødvendig som styringsredskap for ledelsen på 
ulike nivå i foretaksgruppen, og feil i disse tallene kan medføre feil styringsgrep i 
organisasjonen. 
 
Årsverksutvikling er derfor en sentral del av oppfølgingen i forhold til helseforetakene. Det 
blir gjort et uttrekk i RHF av årsverkstall (fra lønnskjøring hver måned) etter nasjonale 
definisjoner for årsverk, og disse blir distribuert helseforetakene i forkant av 
oppfølgingsmøtene. 
 
Samtidig gjøres analyse av regnskapsførte tall for lønnskostnader, og disse ses i sammenheng 
med årsverksutviklingen. 
 
Det vil i april bli iverksatt et arbeid internt i RHF-administrasjonen, som vil bli koblet til 
helseforetakene etter hvert, hvor formålet er å kvalitetssikre bemanningstallene, og koding og 
uttrekk av disse. Det tas sikte på at resultater fra denne gjennomgangen skal resultere i rutiner 
for registrering, uttrekk og løpende kontroll/kvalitetssikring av bemanningstallene ved 
helseforetakene. I tillegg sikre at samme bemanningstall benyttes i både helseforetak og 
regionalt. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.4.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jann-Georg Falch, tlf. 75 51 29 21 
 

 

STYRESAK 41-2008/4  ØKONOMISKE GEVINSTER AV IKT-INVESTERINGER  
 I HELSE NORD 
 

Møtedato: 23. april 2008 

 
I styresak 79-2006 IT-strategi i Helse Nord – status ved utløpet av strategiperioden vedtok styret 
i punkt 4:  
 
Styret ber om en rapport som viser hvilke gevinster som er realisert gjennom iverksatte tiltak i 
henhold til IT-strategien. 
 
Adm. direktør vil med dette gi en kort og forenklet tilbakemelding på kravet fra styret.  
 
I oppstartfasen var det lite fokus på økonomiske effekter av IKT-investeringer, det ble derfor 
ikke laget konkrete opplegg for å måle og dokumentere slike effekter. Å rekonstruere dette i 
ettertid er arbeidskrevende. Det foreslås derfor å prioritere bruken av vår utrednings og 
analyse kapasitet til å kvalitetssikre og følge opp fremtidige IKT-investeringer i samsvar med 
vedtatte konsernbestemmelser for håndtering av investeringer.  
 
Generelt 
Investeringene i IKT-løsninger er bare unntaksvis gjennomført på bakgrunn av en økonomisk 
lønnsomhetsvurdering. De fleste IKT-investeringene er gjennomført for å bedre 
tilgjengelighet og kvalitet på data i pasientbehandlingen. 
 
Merkantile IKT-investeringer: 
Økonomisystem 
Allerede i 2002 ble det satt i gang et prosjekt for å anskaffe og implementere ett felles 
økonomisystem. Da Helse Nord RHF ble etablert var det fem ulike økonomisystemer i drift i 
foretaksgruppen. Det ble gjennomført en prosess som involverte alle seks HF-ene og RHF-et i 
å utvikle felles økonomimodell og implementere ett felles økonomisystem. 
 
Kostnadene til drift av det nye felles systemet var inklusive avskrivninger nesten lik 
kostnadene til leie og drift av de fem eksisterende systemene. Dersom Helse Nord RHF ikke 
hadde valgt å kjøpe nytt felles system ville en måtte investert i et konsolideringsverktøy. 
Dette sett opp mot de feilkilder og driftskostnader de fem systemene (hvorav minst ett ikke 
lenger ble vedlikeholdt) ville medført, gjorde at en konkluderte med at dette var lønnsomt for 
Helse Nord. 
 
Felles fakturahåndteringssystem.
Som en del av økonomisystemet ble det anskaffet og satt i drift et system for scanning av 
faktura og elektronisk fakturahåndtering som ble satt i verk i ett HF og RHF-et. Senere 
anskaffet to HF-er eksternt fakturahåndteringssystem.  
 
Når Helse Nord RHF skulle utvide bruken av systemet til alle HF-ene, ble det klart at 
løsningen som var integrert med regnskapet ikke hadde kapasitet til å takle vår 
fakturamengde. Det ble da gjennomført en anskaffelsesprosess som medførte en betydelig 
lavere pris for de tre HF-ene og RHF-et som allerede hadde tatt i bruk elektronisk 
fakturahåndtering. Det ble gjort noen enkle og konservative beregninger av gevinstpotensialet 
til de tre gjenstående HF-ene. I sum ble det konkludert med at systemet ga en betydelig netto 
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Turnusplansystem 
Felles turnusplansystem er fortsatt under implementering. Det foreligger derfor ingen endelig 
beregning av de økonomiske gevinstene. 
 
Felles innkjøps- og lagersystem
Helse Nord RHF har anskaffet og implementert et felles lager- og innkjøpssystem. Systemet 
er avansert, og det har derfor tatt noe lengre tid å implementere det enn forutsatt. 
 
Tilbakemeldingen på bruken av systemet så langt er at det: 
− Gir bedre oversikt over varer som er i bestilling 
− Gir bedre grunnlag for å utforme og følge opp anbud 
− Gir mulighet til å følge opp og kontrollere om en benytter inngåtte innkjøpsavtaler 
− Gir mulighet for følge opp intern fullmaktsstruktur. 
 
Anskaffelsen og implementeringen ble satt i gang begrunnet med mulighetene for å ta ut store 
økonomiske gevinster. Systemet er fortsatt ikke i full drift som forutsatt, og det har derfor 
ikke vært mulig å få bekreftet, om systemet gir grunnlag for de besparelser som var forutsatt.  
 
I forbindelse med evaluering av innkjøpsprosjektet vil det bli gitt en nærmere redegjørelse for 
effekten av felles lager- og innkjøpssystem. 
 
Helsefaglige IKT-systemer 
Helse Nord RHF har anskaffet og implementert en rekke IKT-systemer som skal understøtte 
sykehusdriften. Som beskrevet i styresak 79-2006 har gevinstberegning ikke vært lagt til 
grunn ved innføring av systemene EPJ/PAS, mikrobiologi og blodbanksystem i regionen. 
Årsakene til dette er, at når det gjaldt bytte til DIPS EPJ/PAS-system, var dette en strategisk 
beslutning for å oppnå standardisering i regionen.  
 
Som følge av utskiftingen av EPJ/PAS systemet var det nødvendig å bytte 
mikrobiologisystem ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. I denne prosessen ble også 
Nordlandssykehuset HF tatt med, slik at man sikret det samme arbeidsverktøyet ved 
regionens to mikrobiologiske miljøer. Investeringen i nytt blodbanksystem ble gjennomført 
som følge av at support opphørte på DIPS Blodbank, slik at anskaffelse fra en ny leverandør 
måtte gjennomføres.  
   
For de samhandlingsløsningene som er etablert mellom primærlegene og foretakene i 
regionen, legger Helse Nord føringer til foretakene om at antallet elektroniske henvisninger 
skal ligge over break-even nivået på 51 % som ble beskrevet i saken. Rapporteringen fra 
helseforetakene tilsier at nivået er nådd.  
 
For de andre samhandlingsprosjektene har Norsk Helsenett ikke greid å produsere statistikk 
som gjør det mulig å følge opp, hvorvidt løsningene benyttes i en slik grad at disse er 
regningsvarende. 
 
Oppfølging 
Styret for Helse Nord RHF behandlet styresak 109-2007 Konsernbestemmelser for 
investeringer i styremøte, den 12. desember 2007.  
 
Disse bestemmelsene stiller konkrete krav til utredning og dokumentasjon av økonomisk 
lønnsomhet for alle typer investering, også investeringer i IKT-løsninger. 
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Oppfølging av konsernbestemmelsene vil sikre at én for alle nye prosjekter som settes i gang 
fra og med 2008 vil oppfylle kravet til dokumentasjon av økonomiske gevinster som følge av 
investering i IKT-løsninger. 
 
Krav til beslutningsgrunnlag og dokumentasjon 
Beslutningsgrunnlaget skal inneholde følgende vurderinger som skal dokumenteres og kunne 
etterprøves: 
a) Hensikt og mål med investeringen. Strategisk tilknytning. Er det fortsatt riktig å prioritere 

denne investeringen, er behovet fortsatt til stede, evt. har det skjedd noe som endrer 
prioriteringene. 

b) Beskrivelse av investeringen/prosjektet, herunder: 
- Gjennomføringsplan inkludert fremdrift 
- Kompetanse/opplæringsbehov 
- Behov for personellressurser til gjennomføring og prosjektorganisering 

c) Konsekvenser av å gjennomføre investeringen/prosjektet 
- Kost/nyttevurderinger for pasienter, ansatte, miljø, driftsøkonomi, likviditet og 

lånebehov 
- Helsefaglige vurderinger 
- Konsekvenser for bemanningsbehov etter at investeringen er gjennomført 
- Konsekvenser for rutiner og arbeidsfordeling 
- Behov for organisasjonsutviklingsprosjekt eller andre tiltak for å sikre 

gevinstrealisering 
- Konsekvenser for oppgavefordeling mellom enheter og mellom helseforetak, og for 

andre helseforetaks driftsøkonomi 
d) Beskrivelse av alternativer (på hvilke andre måter kan målet med investeringen nås) 
e) Gjennomføring av anskaffelsen. Eksisterer avtaler i regi av foretaket, Helse Nord eller 

HINAS. Sikres at lov og forskrift om offentlige anskaffelser følges, og er 
konkurransegrunnlaget slik utformet at det fremmer og ikke hemmer konkurranse. Kan 
anskaffelsen koordineres med tilsvarendre anskaffelser i andre helseforetak. 

f) Økonomisk analyse skal inneholde: 
- Investeringsanalyse og økonomisk lønnsomhetsanalyse, herunder konsekvenser for 

drift, transport av pasienter og finanskostnader 
- Kritiske variabler og økonomiske konsekvenser av endring i disse 
- Risikovurderinger 
- Har foretaket økonomisk bærekraft til å foreta investeringen og til å dekke de 

eventuelle fremtidige konsekvensene av investeringen 
g) Finansiering av investeringen. Hvordan skal investeringskostnaden dekkes (er det behov 

for lån eller økt driftskreditt), og hvordan skal eventuelle økte driftskostnader dekkes inn.  
 
Vurdering av om styrebehandling og evt. godkjenning av Helse Nord RHF er nødvendig i 
henhold til disse konsernbestemmelser. 
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STYRESAK 41-2008/5  INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2007 
 

Møtedato: 23. april 2008 

 
Innledning 
a) Organisering av internrevisjonen 

Internrevisjonen er underlagt styret i Helse Nord RHF. Styret har oppnevnt en 
kontrollkomité (fra 2008 benevnt revisjonskomité) med formål å styrke styrets fokus på 
kontroll og tilsyn, blant annet ved å se til at Helse Nord har en uavhengig og effektiv 
intern revisjon. Det foreligger egen årsrapport fra kontrollkomiteen for 2007, se styresak 
26-2008. 
 
Administrativt er internrevisjonen underlagt administrerende direktør i Helse Nord RHF. 
Faglig er internrevisjonen uavhengig av administrerende direktør og av alle som kan 
revideres av internrevisjonen. 
 

b) Formål med internrevisjonens arbeid 
Formålet med internrevisjonens arbeid fremgår av pkt 1.1 i internrevisjonens styrevedtatte 
instruks:  
Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Nord RHF overvåke internkontrollen i det 
regionale helseforetaket og i foretaksgruppen. Internrevisjonen skal, uavhengig av 
administrasjonen, foreta systematiske risikovurderinger, kontroller og undersøkelser av 
helseforetakenes internkontroll for å vurdere om den virker hensiktsmessig og 
betryggende. Oppgaven utdypes i instruksens pkt 3.1:  
Internrevisjonen skal føre tilsyn med at det i det regionale helseforetaket og 
helseforetaksgruppen er etablert en hensiktsmessig og betryggende intern kontroll som 
bidrar til målrettet og effektiv drift, overholdelse av gjeldende lover, regler og etiske 
normer samt pålitelig regnskapsrapportering, og at den interne kontrollen fungerer som 
forutsatt. 
 
Internrevisjonen har også en rådgiverfunksjon, beskrevet i instruksens pkt 3.3: 
Internrevisjonen skal innenfor sitt kompetanseområde gi uavhengige og objektive 
uttalelser og råd for å bidra til forbedringer og øke verdiskapingen i 
helseforetaksgruppen. 
 

Bemanning, ressurser 
Etter at tidligere internrevisor/medarbeider avsluttet sitt engasjement ved utgangen av 2006 
besto internrevisjonen av én person, Tor Solbjørg (leder for internrevisjonen).  
I slutten av august 2007 tiltrådte Lill Jensen (sykepleier og statsautorisert revisor) stillingen 
som internrevisor/medarbeider.  
 
Internrevisjonen og kontrollkomiteen har anledning til å engasjere ekstern bistand. I 2007 er 
det benyttet bistand fra KPMG i revisjonsprosjekt om intern kontroll knyttet til 
byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold i foretaksgruppen. I et annet prosjekt har 
Robin Gaupset, klinikkleder ved kirurgisk avdeling Namsos, Helse Nord-Trøndelag HF, 
bistått med vurdering av journalføring ved kirurgiske avdelinger i foretaksgruppen. 
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Internrevisjonens arbeid  
Internrevisjonens tre hovedoppgaver er revisjon i foretaksgruppen, rådgivning i 
foretaksgruppen og sekretærfunksjon for kontrollkomiteen. Arbeidet i 2007 kan oppsummeres 
slik: 
 
a) Revisjon:  

Tidligere medarbeider fratrådte stillingen ved utgangen av 2006, noe som påvirket 
fremdriften i flere igangsatte revisjonsprosjekter. Status i prosjektene som var påbegynt i 
2006 er nå: 
 
i. Det regionale helseforetakets utforming og oppfølging av styringsdokumentene til 

helseforetakene og Årlig melding til Helse- og omsorgsdepartementet: 
 
Prosjektet er fullført. Rapport (nr 2/06) ble avgitt 28.02.07 og behandlet i styret i 
Helse Nord RHF i mars (sak 28-2007).  
 

ii. Vern av taushetsbelagte opplysninger i pasientjournal- og røntgensystemer i 
foretaksgruppen: 
 
Prosjektet er fullført. Rapport (nr 1/07) ble avgitt 31.07.07 og behandlet i styret i 
Helse Nord RHF i august (sak 74-2007). Styret behandlet en oppfølgings-
/orienteringssak om rapporten i februar 2008 (sak 10-2008). 
 

iii. Organisering av kirurgi ved utvalgte lokalsykehus:  
Lokalsykehusene i Kirkenes og Lofoten ble valgt ut for revisjon. Rapport (nr 3/07) om 
journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, ble avgitt 10.12.07. Rapport 
vedrørende Nordlandssykehuset Lofoten blir utarbeidet i løpet av våren. Samlerapport 
for de to delprosjektene forventes å foreligge til behandling i styret i Helse Nord RHF 
i mai i år.  
 

I samråd med kontrollkomiteen ble det utarbeidet en toårig plan for internrevisjon i 2007 
og 2008, som ble vedtatt av styret 2. mai 2007 (sak 49-2007). Det ble forutsatt at 
revisjonsplanen skulle evalueres/revideres våren 2008. Planen omfattet sju prosjekter, per 
mars 2008 er situasjonen slik:  

 
1. Intern kontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold i 

foretaksgruppen  
Revisjonsprosjektet er delt inn i fire delprosjekter som gjennomføres i samarbeid med 
KPMG. Rapporter for delprosjektene er nå under utarbeidelse, og det tas sikte på å 
legge frem samlerapport til behandling i styret i Helse Nord RHF i mai i år. 
 

2. Oppfølging av styrevedtak i RHF-et og utvalgte HF 
Revisjonsprosjektet er delt inn i seks delprosjekter, ett for RHF-et og ett for hvert HF. 
Rapport (nr 2/07) om oppfølging av styrevedtak i Sykehusapotek Nord HF ble avgitt 
19.11.07. Fremdriften i de øvrige delprosjektene er variabel, og det tas sikte på at disse 
skal fullføres i løpet av våren slik at samlerapport kan legges frem til behandling i 
styret i Helse Nord RHF i juni i år. 
 

3. Offentlige anskaffelser – etterlevelse av regelverk    
4. Kontroll med godkjenning/autorisasjon ved rekruttering av personell 

 

Side 41



 
 
5. Foretakenes kontroll med lønns- og personalkostnader  
6. Personvern/informasjonssikkerhet  
7. Kontroll med etterlevelse av etiske normer og retningslinjer innen 

spesialisthelsetjeneste og forskning 
 
Revisjonsprosjektene 3 - 7 er ikke igangsatt og skal vurderes ved evaluering av 
revisjonsplanen. 
 

I oktober 2007 ga styret internrevisjonen og kontrollkomiteen i oppdrag å utrede 
”Håndtering av fullmaktsstrukturen i helseforetakene” (se styresak 88-2007 - Orientering). 
Arbeidet utføres i form av fem delprosjekter, som forventes fullført i tide til at det kan 
legges frem samlerapport til behandling i styret i Helse Nord RHF i mai i år. Styret er 
orientert om fremdriften i arbeidet i desember 2007 og i februar 2008. 

 
b) Rådgivning: 

Internrevisjonen skal yte rådgivning innenfor sitt kompetanseområde. Dette gjøres både 
gjennom anbefalinger i revisjonsrapporter og ved aktiviteter utenom revisjonsprosjektene. 
Det kan variere fra f. eks. å besvare fagspørsmål og holde korte innlegg i møter og 
konferanser, til mer omfattende bistand som å delta i prosjekter/ arbeidsgrupper og 
gjennomføre konkrete veilednings- og rådgivningsoppdrag.  
 
I 2007 har internrevisjonens rådgivning hovedsakelig skjedd ved anbefalinger i rapporter, 
besvaring av spørsmål og lignende. Den mest omfattende bistanden har dreid seg om 
utvikling og implementering av et helhetlig opplegg for internkontoll i Helse Nord RHF, 
hvor internrevisjonen bisto administrasjonen i arbeidet frem mot presentasjon og styresak. 
Mot slutten av året har vi også bistått i den innledende fasen av arbeidet med system for 
bedre risikostyring i foretaksgruppen.  
 

c) Sekretær for kontrollkomiteen: 
Leder av internrevisjonen er sekretær for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF (fra 2008 
benevnt revisjonskomité). I tillegg til å håndtere de praktiske sider rundt møteavviklingen, 
omfatter sekretærfunksjonen bl.a. å sette opp sakliste i samarbeid med komiteens leder, 
forberede sakene og presentere disse i møtene, skrive protokoll, sørge for arkivering osv.  
 
Komiteen avviklet ti møter og behandlet 38 saker i 2007. Leder av internrevisjonen deltok 
i alle møtene, internrevisor (medarbeider) deltok i to av dem.  
 

Seminar for kontrollkomiteer og styreledere 
Forum for internrevisorer i RHF-ene (se pkt 5 a nedenfor) arrangerte i desember 2007 et 
seminar for kontrollkomiteer og styreledere i de regionale helseforetakene. I seminarets første 
del ble internrevisjonenes og kontrollkomiteenes rolle og funksjon belyst gjennom foredrag 
og orienteringer/erfaringsutveksling, deretter var det foredrag og diskusjon om risikostyring. 
Leder av internrevisjonen i Helse Nord RHF, Tor Solbjørg, hadde hovedansvaret for den 
faglige planleggingen og ledet gjennomføringen av seminaret.  
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Samarbeid, kontakter, informasjon 
Leder av internrevisjonen møter i ledergruppen i Helse Nord RHF en gang i måneden, for 
gjensidig informasjon om aktuelle tema. Leder av internrevisjonen er også til stede i de fleste 
styremøter i Helse Nord RHF. 
 
Kontakt og samarbeid med relevante fagmiljøer er viktig for internrevisjonen, og følgende 
kan nevnes:  
 
a) RHF-internrevisorforum: 

Det er etablert et eget forum hvor ledere og medarbeidere i de regionale helseforetakenes 
internrevisjoner møtes jevnlig. Dette er en verdifull arena hvor vi utveksler erfaringer og 
drøfter faglige og praktiske spørsmål. Vi avviklet sju møter i 2007 (alle i Oslo), i tillegg til 
seminar for kontrollkomiteer og styreledere (se pkt 4 foran).  
 

b) Revisorforeninger: 
Leder av internrevisjonen er medlem av Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) og 
Den norske Revisorforening (DnR). Internrevisor/medarbeider er også medlem av NIRF 
fra og med 2008. Medlemskapene gir tilgang til relevant faginformasjon, tidsskrifter, 
annen faglitteratur, kurser mm.  
 
Leder av internrevisjonen deltok i juni på NIRFs Internrevisjonskonferanse, hvor temaet 
var ”Etikk – fundament for god virksomhetsstyring og intern kontroll”.  

 
c) Annet: 

Internrevisjonen legger vekt på å ha god kontakt med Helse Nords eksterne revisor, 
Riksrevisjonen og ulike tilsynsmyndigheter. Slike kontakter er bl.a. viktig for å oppnå en 
best mulig ressursutnyttelse, bli oppmerksom på risikoområder og unngå overlappende 
revisjons-/kontrollarbeid.  
 
I februar 2007 deltok internrevisjonen i Helse Nord RHF sammen med de andre RHF-
internrevisjonene i et møte med Riksrevisjonen, hvor man bl.a. presenterte gjennomførte 
og planlagte revisjonsprosjekter for hverandre.  
 
I november møtte vi foretaksgruppens eksterne revisor Ernst & Young AS (v/manager 
Tove Kronstad Sundstrøm), som ga kontrollkomiteen en orientering om revisjonsarbeidet. 
  

Erfaringer  
a) Internrevisjonens ressurser: 

Internrevisjonen besto i 2007 for det meste av én ansatt, mot slutten av året var vi to. Vi 
har benyttet noe ekstern bistand og ellers tilpasset antall og type prosjekter til de ressurser 
som har vært tilgjengelige.  
 
Våre erfaringer med bruk av ekstern bistand er gode. Slik bistand bør benyttes også i 
fremtiden, både for å øke kapasiteten (antall timeverk) og for å få tilgang på 
ekspertise/spisskompetanse som internrevisjonen ikke besitter selv.  
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b) Forholdet til de reviderte: 

I internrevisjonens årsrapport for 2006 påpekte vi at våre henvendelser ved flere 
anledninger ikke ble besvart innenfor den frist som er satt, og at fristoverskridelsene til 
dels var betydelige. Dette har bedret seg betraktelig i 2007, men også i år har det 
forekommet at sene tilbakemeldinger og problemer med å finne tid til møter har forsinket 
fremdriften og vanskeliggjort planleggingen av internrevisjonens arbeid.  
 
Internrevisjon er fortsatt en forholdsvis ny funksjon i foretaksgruppen, og mange både på 
ledernivå og ellers i organisasjonen kjenner lite til oss og det vi driver med. Derfor legger 
vi stor vekt på å besøke foretakene og møte medarbeiderne under utførelsen av arbeidet. 
Internrevisjonen blir godt mottatt i hele foretaksgruppen, og vi har inntrykk av at det 
oppfattes som positivt at det er etablert en internrevisjon som overvåker internkontrollen i 
regionen. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.4.2008 200800016-29 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 42-2008  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 23. april 2008 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev fra Eldrerådet i Nordland Fylkeskommune av 13. mars 2008 til Eldrerådet i Andøy 

Kommune ad. fellesuttalelse fra Eldredrådene i Vesterålen  
2. Brev fra Rådet for Psykisk Helse av 12. mars 2008 ad. økonomiske kutt ved sykehusene – 

skjermes psykisk helse? 
3. Brev fra LPP (Pårørendeforening for psykiatri i Harstad og omegn) av 6. mars 2008 til 

Helsetilsynet i Troms ad. bekymringsmelding 
4. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 22. februar 2008 
5. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan 2008 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 11. april 2008 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.4.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 42-2008/1  BREV FRA ELDRERÅDET I NORDLAND  
 FYLKESKOMMUNE AV 13. MARS 2008 TIL  
 ELDRERÅDET I ANDØY KOMMUNE AD.  
 FELLESUTTALELSE FRA ELDREDRÅDENE I  
 VESTERÅLEN 
 

Møtedato: 23. april 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.4.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 42-2008/2  BREV FRA RÅDET FOR PSYKISK HELSE AV  
 12. MARS 2008 AD. ØKONOMISKE KUTT VED  
 SYKEHUSENE – SKJERMES PSYKISK HELSE? 
 

Møtedato: 23. april 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.4.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 42-2008/3  BREV FRA LPP (PÅRØRENDEFORENING FOR  
 PSYKIATRI I HARSTAD OG OMEGN) AV 6. MARS 2008  
 TIL HELSETILSYNET I TROMS AD.  
 BEKYMRINGSMELDING 
 

Møtedato: 23. april 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.4.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 42-2008/4  PROTOKOLL FRA MØTE I REVISJONSKOMITEEN,  
 DEN 22. FEBRUAR 2008 
 

Møtedato: 23. april 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02   
 

 

 
PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 22. FEBRUAR 2008 
 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt møte i Tromsø fredag den 22. februar 2008 fra 
kl. 10.00 til kl. 13.00. 
 
Til stede var: 
 

Wenche Pedersen (leder) 
Terje Olsen 
Inger-Lise Strøm 

 
Forfall:  
 Stig-Arild Stenersen (fastmøtende vararepresentant) 
 
Fra internrevisjonen: 
 

Tor Solbjørg (leder) 
Lill Jensen 
 

 
Leder Wenche Pedersen ønsket velkommen til første møte i den nyoppnevnte 
revisjonskomiteen. 
 
Følgende saker var til behandling: 
  

05/08: Gjennomgang av revisjonskomiteens (kontrollkomiteens) instruks 
06/08: Pågående prosjekter mm  
07/08: Møteplan 
 

 
SAK 05/08  REVISJONSKOMITEENS (KONTROLLKOMITEENS) INSTRUKS 
 
Kontrollkomiteens instruks, som inntil videre gjelder for revisjonskomiteen, ble gjennomgått 
av internrevisjonens leder. Revisjonskomiteen drøftet flere av punktene i instruksen. 

 
Revisjonskomiteen tok gjennomgangen av instruksen til orientering. 

 
 
SAK 06/08  PÅGÅENDE PROSJEKTER M.M. 
 
Internrevisjonen orienterte om pågående revisjonsprosjekter. Det ble også orientert om andre 
aktuelle oppgaver for internrevisjonen og revisjonskomiteen, bl.a. kontrollkomiteens 
årsrapport for 2007, arbeidet med plan for internrevisjon 2008 og internrevisjonens årsrapport 
for 2007.  
 

Revisjonskomiteen tok redegjørelsen til orientering. Komiteen sa seg enig i 
kommentarene i kontrollkomiteens årsrapport for 2007 om internrevisjonens budsjett 
for 2008, og de råd/anbefalinger som er gitt avslutningsvis i årsrapporten.   
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SAK 07/08  MØTEPLAN 
 
Aktuelle møtedatoer ble diskutert med utgangspunkt i vedtaket i kontrollkomiteens sak 38/07. 
Man ble enig om følgende møteplan for resten av året: 
 
- Mandag 31. mars Telefonmøte (kl 12.00) 
- Tirsdag 22. april Tromsø 
- Tirsdag 13. mai Bodø 
- Onsdag 27. august Narvik 
- Torsdag 23. oktober Tromsø 
- Mandag 15. desember Tromsø  
 
Ytterligere telefonmøter avvikles ved behov, og møtedatoer kan endres dersom det viser seg 
nødvendig. 
 
 
4. april 2008  
 
_________________        ________________          ________________     
   Wenche Pedersen                 Terje Olsen Inger-Lise Strøm 
             Leder  
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.4.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 42-2008/5  REVISJONSKOMITEENS MØTE- OG  
 AKTIVITETSPLAN 2008 
 

Møtedato: 23. april 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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REVISJONSKOMITEENS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR 2008 
 
1) Innledning 

 
Det følger av revisjonskomiteens instruks, pkt 6, at komiteen årlig skal utarbeide en møte- 
og aktivitetsplan som skal legges frem for styret. 
 

2) Komiteens møter i 2008 
 
Revisjonskomiteen møter så ofte den finner det nødvendig, men minst fire ganger årlig. Jf. 
instruksens pkt 6.  
 
Det er allerede avholdt tre møter i 2008, hvorav to var telefonmøter i tidligere 
kontrollkomité.  
 
Ettersom revisjonskomiteens medlemmer er styremedlemmer i Helse Nord RHF, er det 
hensiktsmessig å avvikle møtene i tilknytning til styremøtene. Vi planlegger følgende 
møteaktivitet resten av året: 
 
- Onsdag 23. april Tromsø 
- Tirsdag 13. mai Bodø 
- Onsdag 27. august Narvik 
- Torsdag 23. oktober Tromsø 
- Mandag 15. des. Tromsø  

 
Ytterligere møter avvikles ved behov, normalt som telefonmøter, og møtedatoer kan 
endres dersom det viser seg nødvendig. 
 

3) Fremlegging av saker for styret 
 
Instruksene for hhv. revisjonskomiteen og internrevisjonen inneholder pålegg til 
revisjonskomiteen om fremlegging av saker for styret i Helse Nord RHF. 
Revisjonskomiteen tar sikte på å legge disse sakene frem som følger: 
 
a) Internrevisjonens årsrapport for 2007: I styremøte april 2008 
b) Internrevisjonens revisjonsplan for 2008: I styremøte april 2008  
c) Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2008: I styremøte desember 2008 

 
(Revisjonskomiteens årsrapport for 2008 kommer til behandling i 2009.) 
 
Øvrige saker vil bli fremmet etter hvert som de foreligger.  
 

4) Øvrige aktiviteter 
 
Revisjonskomiteens aktivitet er regulert i komiteens instruks, hvor oppgaver, myndighet 
og ansvar er beskrevet. Aktiviteten utøves i det alt vesentlige gjennom komiteens møter 

 
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 
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samt forberedelsen og oppfølgingen av sakene som er til behandling i møtene.  
 
I desember 2007 ble det avviklet et seminar for kontrollkomiteer, styreledere og 
internrevisjon i de regionale helseforetakene, i regi av internrevisorene. Det planlegges et 
lignende seminar høsten 2008, hvor ulike tema som er relevante for revisjonskomiteens 
virksomhet vil bli gjennomgått. Komiteens medlemmer tar sikte på å delta her. 
 
 

04.04.08 
 
 
_________________        ________________          ______________     ________________    
   Wenche Pedersen                 Terje Olsen Inger-Lise Strøm    Stig-Arild Stenersen 
             Leder  
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.4.2008 200800016-30 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 43-2008  EVENTUELT 
 

Møtedato: 23. april 2008 

 
 
 
 

Side 58




