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

        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 26.8.2008 200800016-61 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
  

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

 

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 26. AUGUST 2008 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik, 
den 26. august 2008 – fra kl. 11.50 til kl. 15.15. 
 
UTil stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Wenche Pedersen, styremedlemmer Inge Myrvoll, Inger 
Lise Strøm, Line Miriam Haugan, Terje Olsen, Tone Finnesen, Trygve Myrvang, Kirsti 
Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari Jenssen. 
 
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
UForfall: 
Styremedlem Kåre Simensen 
 
UFra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, direktør Finn Henry Hansen, kst. 
direktør for eieravdelingen Jann-Georg Falch, fagdirektør Jan Norum, informasjonsrådgiver 
Hanne Risa og internrevisor Tor Solbjørg. 
 
 
STYRESAK 72-2008  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 72-2008 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 73-2008 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.juni 2008 
Sak 74-2008 Lønnsjustering adm. direktør 

Saken utsettes til neste styremøte på grunn av møte i Statsrådens 
lønnsråd. 

Sak 75-2008 Tertialrapport nr. 1-2008 – oppfølging, jf. styresak 60-2008 
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 76-2008 Økonomirapport nr. 6- og 7-2008 
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 77-2008 Budsjett 2008 – revisjon av driftsrammer 
Sak 78-2008 Langsiktig organisering av IKT-området – etablering av juridisk enhet 

Saken trekkes fra behandling i dette styremøtet. Adm. direktør vil 
redegjøre for bakgrunnen for dette. 

Sak 79-2008 Salg av eiendommer ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 80-2008 Søknad om godkjenning av Teres Klinikken Bodø AS som privat 
sykehus 

Sak 81-2008 Oppnevning av fast møtende varamedlem til revisjonskomiteen i Helse 
Nord RHF 

Sak 82-2008 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Klagesaker mot Helse Nord RHF til KOFA i anbudskonkurranser 
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 4. Lokalsykehusstrategi – fremdrift 

Som bakgrunnsinformasjon for denne saken ble det oversendt 
styresak 78-2007/6 Felles planforutsetninger for lokalsykehus. Adm. 
direktør orienterer muntlig om denne saken. 

Sak 83-2008 Referatsaker 
 1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 26JUN2008 ad. 

modernisering av Nordlandssykehuset Bodø – anmodning om 
innvilging av lån, jf. styresak 69-2007, punkt 6 i vedtaket 

 2. Brev fra Fylkesordføreren i Troms Fylkeskommune av 23. juni 2008 
ad. uttalelse fra Troms Fylkesting om rehabiliteringstilbudet i Nord-
Norge 

 3. Brev fra statsråd Bjarne Håkon Hanssen av 25. juni 2008 til 
Vesterålen Regionråd ad. optimisme med tanke på forsert byggestart 
ved Stokmarknes 

 4. Brev fra Helsetilsynet i Finnmark av 1. august 2008 med 
oversendelse av rapporter etter landsomfattende tilsyn med 
spesialisthelsetjenesten ved distriktspsykiatriske senter til voksne 
med psykiske lidelser 

 5. Brev fra Hammerfest Kommune av 3. juli 2008 ad. helsetilbudet i 
Finnmark – invitasjon til møte 

 6. Brev fra brukerutvalget i Helse Finnmark HF av 8. juli 2008 med 
uttalelse ad. styresak 35/2008 Helse Finnmark HF: ”Reduksjon av 20 
årsverk” 

 7. Brev fra Sametinget av 7. juli 2008 ad. tolketilbudet i Helse Nord 
RHF 

 8. Brev fra Brukerutvalget i Helse Finnmark HF av 11. august 2008 
med uttalelse ad. styresak 39/2008 Helse Finnmark HF: ”Utredning 
av tiltak for balanse i 2008” 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 84-2008 Eventuelt 
 
UStyrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
STYRESAK 73-2008  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 18. JUNI 2008 
 
UStyrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 18. juni 2008 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 74-2008  LØNNSJUSTERING ADM. DIREKTØR 
 Saken utsettes til neste styremøte på grunn av møte i lønnsrådet. 
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STYRESAK 75-2008  TERTIALRAPPORT NR. 1-2008 – 
 OPPFØLGING, JF. STYRESAK 60-2008 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar til orientering at prognosen pr. juli er på 220 millioner kroner 

i avvik fra styringsmål, og at det er vedtatt ytterligere tiltak med effekt som vurderes til 16 
millioner kroner i 2008. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
2. Styret understreker viktigheten av å jobbe mot balanse i 2008 samtidig som 

oppmerksomheten rundt arbeidet med tiltak i 2009 økes. Adm. direktør bes gjennomgå all 
aktivitet som styres direkte av Helse Nord RHF, for å bidra til å redusere underskuddet i 
fortaksgruppen.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
3. Styret forutsetter at bemanningsreduksjonene som ligger til grunn i foretakenes vedtatte 

budsjetter for 2008 gjennomføres. 
 
Forslaget ble vedtatt mot fem stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-
Ellingsen, Ann-Mari Jenssen og Line Miriam Haugan). 
 
4. Styrene i helseforetakene må sette i gang et arbeid for å bedre gjennomføringsevnen i 

helseforetakene med hensyn til vedtatte tiltak.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
5. Styret legger til grunn at helseforetakene presenterer komplette tiltaksplaner for 2009 i 

løpet av oktober 2008, og at det utarbeides milepælsplaner som sikrer balansert drift i 
2009. Styret forventer at det fortløpende fattes vedtak om ytterligere tiltak med effekt i 
2008. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
6. Adm. direktør bes iverksette foretaksovergripende tiltak som kan bidra til å bedre 

økonomien i 2008 og 2009. 
 
Enstemmig vedtatt (som nytt punkt 7). 
 
Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari 
Jenssen fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 i vedtaket:  
 
Styret forutsetter at bemanningsreduksjon som er konsekvensvurdert og drøftet med 
tillitsvalgte gjennomføres i 2008, der dette ikke går ut over kvaliteten på pasienttilbud eller 
arbeidsmiljø. 
 
Forslaget falt mot fem stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen, 
Ann-Mari Jenssen og Line Miriam Haugan). 
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Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til nytt punkt 6 i vedtaket: 
 
Styret i Helse Nord RHF setter ned arbeidsgruppe som skal se på driften i helseforetakene på 
detaljnivå – både med hensyn til økonomi og aktivitet. Arbeidsgruppens sammensetning, 
mandat og fremdriftsplan m. m. avklares i samarbeid mellom styreleder, adm. direktør og de 
konserntillitsvalgte, og det fremmes en ny styresak i løpet av kort tid for styrebehandling pr. 
telefon og/eller video. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
UStyrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar til orientering at prognosen pr. juli er på 220 millioner kroner 

i avvik fra styringsmål, og at det er vedtatt ytterligere tiltak med effekt som vurderes til 16 
millioner kroner i 2008. 

 
2. Styret understreker viktigheten av å jobbe mot balanse i 2008 samtidig som 

oppmerksomheten rundt arbeidet med tiltak i 2009 økes. Adm. direktør bes gjennomgå all 
aktivitet som styres direkte av Helse Nord RHF, for å bidra til å redusere underskuddet i 
fortaksgruppen.  

 
3. Styret forutsetter at bemanningsreduksjonene som ligger til grunn i foretakenes vedtatte 

budsjetter for 2008 gjennomføres. 
 
4. Styrene i helseforetakene må sette i gang et arbeid for å bedre gjennomføringsevnen i 

helseforetakene med hensyn til vedtatte tiltak.  
 
5. Styret legger til grunn at helseforetakene presenterer komplette tiltaksplaner for 2009 i 

løpet av oktober 2008, og at det utarbeides milepælsplaner som sikrer balansert drift i 
2009. Styret forventer at det fortløpende fattes vedtak om ytterligere tiltak med effekt i 
2008. 

 
6. Styret i Helse Nord RHF setter ned arbeidsgruppe som skal se på driften i helseforetakene 

på detaljnivå – både med hensyn til økonomi og aktivitet. Arbeidsgruppens 
sammensetning, mandat og fremdriftsplan m. m. avklares i samarbeid mellom styreleder, 
adm. direktør og de konserntillitsvalgte, og det fremmes en ny styresak i løpet av kort tid 
for styrebehandling pr. telefon og/eller video. 

 
7. Adm. direktør bes iverksette foretaksovergripende tiltak som kan bidra til å bedre 

økonomien i 2008 og 2009. 
 
Protokolltilførsel til styresak 75-2008 – stemmeforklaring: 
 
Ansattevalgte representanter kan ikke stille seg bak et vedtak som medfører 
bemanningsreduksjoner knyttet til budsjettet for 2008, når disse ikke har vært 
konsekvensvurdert og drøftet med tillitsvalgte ved flere av helseforetakene. 
 
Vi viser til pkt. 3 i vedtaket i sak 04-2008 og stemmeforklaring til sak 04-2008, pkt. 3. 
 
Kirsti Jacobsen /s/ Kari B. Sandnes /s/ Jens Munch-Ellingsen /s/ Ann-Mari Jenssen /s/ 
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STYRESAK 76-2008  ØKONOMIRAPPORT NR. 6- OG 7-2008 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar de framlagte økonomirapportene til orientering. Styret er ikke 

fornøyd med den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen.  
 
2. Styret understreker viktigheten av at det fortsatt arbeides for å oppnå balanse i 2008. 

Styret viser for øvrig til vedtak i styresak 75-2008 Tertialrapport nr. 1-2008 – oppfølging, 
jf. styresak 60-2008. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
UStyrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar de framlagte økonomirapportene til orientering. Styret er ikke 

fornøyd med den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen.  
 
2. Styret understreker viktigheten av at det fortsatt arbeides for å oppnå balanse i 2008. 

Styret viser for øvrig til vedtak i styresak 75-2008 Tertialrapport nr. 1-2008 – oppfølging, 
jf. styresak 60-2008. 

 
 
STYRESAK 77-2008  BUDSJETT 2008 – REVISJON AV  
 DRIFTSRAMMER 2008 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Med bakgrunn i helseforetakenes halvårsregnskap disponeres ikke tilbakeholdt reserve til 

nye tiltak, men benyttes til saldering av underskudd i 2008.  
 
2. Det omdisponeres 4 mill. kr. fra Helse Nord RHF sentralt som bevilges til helseforetakene 

slik at basisramme økes med 1 mill kr til omstillingsarbeidet i 2008.  
 
3. Nordlandssykehuset HF tildeles 1 mill kr til behandling av pasienter med alvorlige 

spiseforstyrrelser. 
 
4. Tilskudd til Universitetssykehuset Nord-Norge HF økes med 3,6 mill kr til styrking av 

utdanningskapasiteten ved arbeidsmedisinske avdelinger.  
 
5. Det settes av 2 mill kr i Helse Nord RHF’s budsjett til kostnader i forbindelse med 

nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjoner.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
UStyrets vedtak: 
 
1. Med bakgrunn i helseforetakenes halvårsregnskap disponeres ikke tilbakeholdt reserve til 

nye tiltak, men benyttes til saldering av underskudd i 2008.  
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2. Det omdisponeres 4 mill. kr. fra Helse Nord RHF sentralt som bevilges til helseforetakene 

slik at basisramme økes med 1 mill kr til omstillingsarbeidet i 2008.  
 
3. Nordlandssykehuset HF tildeles 1 mill kr til behandling av pasienter med alvorlige 

spiseforstyrrelser. 
 
4. Tilskudd til Universitetssykehuset Nord-Norge HF økes med 3,6 mill kr til styrking av 

utdanningskapasiteten ved arbeidsmedisinske avdelinger.  
 
5. Det settes av 2 mill kr i Helse Nord RHF’s budsjett til kostnader i forbindelse med 

nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjoner.  
 
 
STYRESAK 78-2008  LANGSIKTIG ORGANISERING AV  
 IKT-OMRÅDET – ETABLERING AV JURIDISK  
 ENHET 
 Saken ble trukket fra behandling i dette styremøtet. 
 
 
STYRESAK 79-2008  SALG AV EIENDOMMER VED  
 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende 

eiendommer fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med denne saken. 
 
2. Disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med vedtak i styresak 111-2005.  
 
3. Det forutsettes at salg av eiendommene ikke er til hinder for rekruttering av personell til 

foretaket og at barnehageplassene opprettholdes også der det allerede ikke er gjennomført 
virksomhetsoverdragelse av barnehagedriften. 

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

eiendommer fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med denne saken. 
 
2. Disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med vedtak i styresak 111-2005.  
 
3. Det forutsettes at salg av eiendommene ikke er til hinder for rekruttering av personell til 

foretaket og at barnehageplassene opprettholdes også der det allerede ikke er gjennomført 
virksomhetsoverdragelse av barnehagedriften. 
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STYRESAK 80-2008  SØKNAD OM GODKJENNING AV TERES  
 KLINIKKEN BODØ AS SOM PRIVAT SYKEHUS 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Det vises til søknad fra Teres Medical Group AS/TERES Klinikken Bodø AS om 

godkjenning som privat sykehus med tre postoperative senger. Helse Nord RHF har ingen 
prinsipielle innvendinger overfor Helse- og omsorgsdepartementet til at TERES Klinikken 
Bodø AS godkjennes som privat sykehus på generelt grunnlag.  

 
2. Det påpekes at omfanget av det tilbudet TERES Klinikken Bodø AS skisserer i sin søknad 

synes for bredt i forhold til behovet i henvisningsområdet. Dette gjelder spesielt områdene 
ryggkirurgi og generell kirurgi som ikke anbefales tatt inn i godkjenningen. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
UStyrets vedtak: 
 
1. Det vises til søknad fra Teres Medical Group AS/TERES Klinikken Bodø AS om 

godkjenning som privat sykehus med tre postoperative senger. Helse Nord RHF har ingen 
prinsipielle innvendinger overfor Helse- og omsorgsdepartementet til at TERES Klinikken 
Bodø AS godkjennes som privat sykehus på generelt grunnlag.  

 
2. Det påpekes at omfanget av det tilbudet TERES Klinikken Bodø AS skisserer i sin søknad 

synes for bredt i forhold til behovet i henvisningsområdet. Dette gjelder spesielt områdene 
ryggkirurgi og generell kirurgi som ikke anbefales tatt inn i godkjenningen. 

 
 
STYRESAK 81-2008  OPPNEVNING AV FAST MØTENDE  
 VARAMEDLEM TIL REVISJONSKOMITEEN I  
 HELSE NORD RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Som fast møtende varamedlem til revisjonskomiteen med virkning fra 26. august 2008 velges 
Jens Munch-Ellingsen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
UStyrets vedtak: 
 
Som fast møtende varamedlem til revisjonskomiteen med virkning fra 26. august 2008 velges 
Jens Munch-Ellingsen. 
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STYRESAK 82-2008  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet etter rapportering pr. juli 
2008, den 28. august 2008 

- Ledersamling i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, den 11. og 12. september 
2008 – deltakelse fra RHF-nivå 

- Møte i Statsrådens lønnsråd, den 2. september 2008 
- Brev fra KLP med forespørsel om å møte styret i Helse Nord RHF for presentasjon av 

virksomheten. Styret stiller seg positiv til denne forespørselen, og administrasjonen 
svarer på henvendelsen. 

- Invitasjon fra Handelshøyskolen BI om styreforum, den 4. september 2008 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Styresak 82-2008/3 Klagesaker mot Helse Nord RHF til KOFA i anbudskonkurranser. 
Muntlig orientering ble gitt i lukket møte unntatt offentlighet jf. Offl. § 5, 2 ledd b). 

- Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter:  
o Brev fra Arbeidstilsynet av 2. juli 2008 ad. videreføring av God Vakt! i 2008 – 

plan for gjennomføring av tilsynsaktiviteter 
o Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 2. juli 2008 ad. varsel om tilsyn med 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Helse- og omsorgsdepartementet 
- Styresak 78-2008 Langsiktig organisering av IKT-området – etablering av juridisk 

enhet: Adm. direktør redegjorde for bakgrunnen for at styresaken ble trukket. 
- Styresak 82-2008/4 Lokalsykehusstrategi – fremdrift: Styresak i september 2008.  
- Ambulansetjenesten på Arnøya i Skjervøy: Jf. spørsmål fra styremedlem Terje Olsen i 

styremøte, den 18. juni 2008. Tilbakemelding om organisering av tilbudet. 
- Hovedstadsprosessen – informasjon om status. Styresak fremmes i styremøte, den 23. 

september 2008.  
- Oppnevning av nye varamedlemmer til Regionalt Brukerutvalg: Varslet styresak til 

dette styremøte utsettes til november/desember 2008.  
- Fagråd: Jf. spørsmål fra tidligere styremedlem Stig-Arild Stenersen. Fagråd jobber på 

oppdrag fra Helse Nord RHF, mens faglige nettverk er noe mer selvstyrte. 
- Etablering av nasjonal enhet for enkeltoppgjør – informasjon om status 

3. Klagesaker mot Helse Nord RHF til KOFA i anbudskonkurranser  
4. Lokalsykehusstrategi – fremdrift  

Som bakgrunnsinformasjon for denne saken ble det oversendt styresak 78-2007/6 Felles 
planforutsetninger for lokalsykehus. Adm. direktør orienterte muntlig om denne saken. 

 
UStyrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 83-2008  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 26JUN2008 ad. modernisering av 

Nordlandssykehuset Bodø – anmodning om innvilging av lån, jf. styresak 69-2007, punkt 
6 i vedtaket 
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2. Brev fra Fylkesordføreren i Troms Fylkeskommune av 23. juni 2008 ad. uttalelse fra 

Troms Fylkesting om rehabiliteringstilbudet i Nord-Norge 
3. Brev fra statsråd Bjarne Håkon Hanssen av 25. juni 2008 til Vesterålen Regionråd ad. 

optimisme med tanke på forsert byggestart ved Stokmarknes 
4. Brev fra Helsetilsynet i Finnmark av 1. august 2008 med oversendelse av rapporter etter 

landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten ved distriktspsykiatriske senter til 
voksne med psykiske lidelser 

5. Brev fra Hammerfest Kommune av 3. juli 2008 ad. helsetilbudet i Finnmark – invitasjon 
til møte 

6. Brev fra brukerutvalget i Helse Finnmark HF av 8. juli 2008 med uttalelse ad. styresak 
35/2008 Helse Finnmark HF: ”Reduksjon av 20 årsverk” 

7. Brev fra Sametinget av 7. juli 2008 ad. tolketilbudet i Helse Nord RHF 
8. Brev fra Brukerutvalget i Helse Finnmark HF av 11. august 2008 med uttalelse ad. 

styresak 39/2008 Helse Finnmark HF: ”Utredning av tiltak for balanse i 2008” 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 
UStyrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 85-2008  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Bodø, den 26. august 2008 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 26AUG2008 – kl. 15.50 
____________________  
Bjørn Kaldhol 


