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PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. DESEMBER 2008 
 
Styret i Helse Nord RHF avholdt styremøte på Radisson SAS Hotel i Tromsø, den 16. 
desember 2008 – fra kl. 08.30 til kl. 12.45. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Wenche Pedersen, styremedlemmer Inge Myrvoll, Line 
Miriam Haugan, Terje Olsen, Trygve Myrvang, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens 
Munch-Ellingsen og Ann-Mari Jenssen. 
 
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Forfall: 
Styremedlemmer Tone Finnesen, Inger Lise Strøm og Kåre Simensen. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, direktør for eieravdelingen Paul Martin Strand, fagdirektør Jan Norum og leder for 
internrevisjonen Tor Solbjørg. 
 
Annet: 
I starten av styremøte orienterte leder i Regionalt Brukerutvalg, Sissel B. Jenssen om 
brukerutvalgets arbeid det siste året (brukerutvalgets time), jf. styresak 75-2006, vedtakspunkt 
2, 4. avsnitt.  
 
STYRESAK 131-2008  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 131-2008 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 132-2008 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. november 2008 
Sak 133-2008 Status tiltak i helseforetakene, oppfølging av styresak 120-2008 

Økonomirapport nr. 10-2008  
Sakspapirer ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 134-2008 Økonomirapport nr. 11-2008  
Sakspapirer ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 135-2008 Budsjett 2009 – fordeling av tilskudd til medisinerutdanningen  
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 136-2008 Statsbudsjett 2010 – innspill 
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 137-2008 Evaluering av system for løpende overvåking av arbeidsmiljøet i Helse 
Nord 

Sak 138-2008 Seniorpolitikk i Helse Nord – ”Vi trenger deg og din kompetanse” 
Sak 139-2008 Miljø- og klimaoppdraget 2008 til spesialisthelsetjenesten – rapport fra 

arbeidsutvalget 
Sak 140-2008 Nytt medlem og nye varamedlemmer i Regionalt Brukerutvalg 
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Sak 141-2008 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Kartlegging av arbeidsmiljø i foretaksgruppen – resultater fra pilot i 

Helse Nord 
 4. Budsjettreservasjon, oppfølging av styresak 121-2008 Budsjett 2009 

Rammer og føringer 
Sakspapirene ble ettersendt. 

 5. Kvalifikasjonskriterier ved anbud pasienttransport 
Vedlegget til saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 6.2 a. 
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 142-2008 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 6. november 2008 
 2. Brev fra Arbeidstilsynet av 12. november 2008: Rapport etter tilsyn 

med varsel om pålegg – God Vakt! 
 3. Brev til Universitetet i Tromsø av 27. november 2008 ad. oppretting 

av biobank ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – bekreftelse 
 4. Brev fra Helsetilsynet i Finnmark med oversendelse av endelig 

rapport fra tilsyn med helsemessig og sosial beredskap 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 143-2008 Eventuelt 
1. Nasjonalt Senter for Telemedisin – senterets rolle, nasjonalt og 

regionalt 
2. Intensivavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 

situasjon med hensyn til lokaliteter 
3. Organisering av rehabiliteringstilbudet for pasienter i Helse Nord  

Sak 144-2008 Omgrupperingsproposisjonen, fordeling av økt basisramme 2008 
Sakspapirene ble ettersendt. 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
STYRESAK 132-2008  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 19. NOVEMBER 2008 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 19. november 2008 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 133-2008  STATUS TILTAK I HELSEFORETAKENE,  
 OPPFØLGING AV STYRESAK 120-2008  
 ØKONOMIRAPPORT NR. 10-2008 
 Sakspapirer ble lagt frem ved møtestart. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret konstaterer at det er en risiko for at tiltakene i foretaksgruppen ikke vil bli 

gjennomført fullt ut.  
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2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å holde sterkt trykk på arbeidet med 
omstilling også i 2009 og at det må etablereres foretaksovergripende metodikk for å kunne 
identifisere, planlegge, gjennomføre og måle tiltak i foretakene. 

 
Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 i vedtaket: 
 
Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med forslag til opplegg for oppfølging av 
regnskap mot budsjett i helseforetakene. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret konstaterer at det er en risiko for at tiltakene i foretaksgruppen ikke vil bli 

gjennomført fullt ut.  
 

2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å holde sterkt trykk på arbeidet med 
omstilling også i 2009 og at det må etablereres foretaksovergripende metodikk for å kunne 
identifisere, planlegge, gjennomføre og måle tiltak i foretakene. 

 
3. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med forslag til opplegg for oppfølging av 

regnskap mot budsjett i helseforetakene. 
 
 
STYRESAK 134-2008  ØKONOMIRAPPORT NR. 11-2008 
 Sakspapirer ble lagt frem ved møtestart. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Adm. direktør gis fullmakt til fortsatt å gi Helse Finnmark et forskudd på inntil 15 

millioner kroner.  
 

2. Styrene i helseforetakene bes følge opp at vedtatt investeringsreglement følges og at 
rammene holdes. 

 
3. Merforbruk på investeringer ved Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF vil gå til 

fratrekk på neste års investeringsramme. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Adm. direktør gis fullmakt til fortsatt å gi Helse Finnmark et forskudd på inntil 15 

millioner kroner.  
 

2. Styrene i helseforetakene bes følge opp at vedtatt investeringsreglement følges og at 
rammene holdes. 

 
3. Merforbruk på investeringer ved Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF vil gå til 

fratrekk på neste års investeringsramme. 
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STYRESAK 135-2008  BUDSJETT 2009 – FORDELING AV TILSKUDD  
 TIL MEDISINERUTDANNINGEN 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Ufordelt basisramme til utdanning, kr. 15,535 mill kroner fordeles slik i 2009: 
 
 Helse Finnmark HF  tildeles  kr.   318 972 
 Universitetssykehuset Nord-Norge HF tildeles  kr. 6 999 764 
 Nordlandssykehuset HF tildeles  kr. 7 619 600 
 Helgelandssykehuset HF tildeles kr.   596 664 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Ufordelt basisramme til utdanning, kr. 15,535 mill kroner fordeles slik i 2009: 
 
 Helse Finnmark HF  tildeles  kr.   318 972 
 Universitetssykehuset Nord-Norge HF tildeles  kr. 6 999 764 
 Nordlandssykehuset HF tildeles  kr. 7 619 600 
 Helgelandssykehuset HF tildeles kr.   596 664 
 
 
STYRESAK 136-2008  STATSBUDSJETT 2010 – INNSPILL 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatiske 

tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, 
som innspill til statsbudsjett for 2010. 

 
2. Styret sier seg enig i behovet for å endre spesialistutdanningen i tråd med de helsepolitiske 

prioriteringer.  
 
3. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet og innarbeides i Årlig 

melding 2008 fra Helse Nord RHF. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatiske 

tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, 
som innspill til statsbudsjett for 2010. 

 
2. Styret sier seg enig i behovet for å endre spesialistutdanningen i tråd med de helsepolitiske 

prioriteringer.  
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3. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet og innarbeides i Årlig 

melding 2008 fra Helse Nord RHF. 
 
 
STYRESAK 137-2008  EVALUERING AV SYSTEM FOR LØPENDE  
 OVERVÅKING AV ARBEIDSMILJØET I  
 HELSE NORD 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Adm. direktør bes om å arbeide videre med og velge et system for løpende overvåking av 

arbeidsmiljøet i Helse Nord i tråd med saksfremstillingen. 
 
2. Adm. direktør bes om å initiere en prosess med foretakene, de konserntillitsvalgte og 

konsernverneombud for konkretisering av prosjektorganisering og -gjennomføring. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Adm. direktør bes om å arbeide videre med og velge et system for løpende overvåking av 

arbeidsmiljøet i Helse Nord i tråd med saksfremstillingen. 
 
2. Adm. direktør bes om å initiere en prosess med foretakene, de konserntillitsvalgte og 

konsernverneombud for konkretisering av prosjektorganisering og -gjennomføring. 
 
 
STYRESAK 138-2008  SENIORPOLITIKK I HELSE NORD –  
 ”VI TRENGER DEG OG DIN KOMPETANSE” 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret vedtar den fremlagte seniorpolitikken for Helse Nord og ber helseforetakene 

utforme, styrebehandle og implementere lokal seniorpolitikk i tråd med denne.  
 
2. Attraksjonstiltakene med forslag om ekstra fridager skal være retningsgivende i Helse 

Nord. 
 
3. Styret ber adm. direktør sørge for at det rapporteres på innført seniorpolitikk for 2009 

gjennom årlig melding. Adm. direktør bes evaluere seniorpolitikken innen utgangen av 
2011. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret vedtar den fremlagte seniorpolitikken for Helse Nord og ber helseforetakene 

utforme, styrebehandle og implementere lokal seniorpolitikk i tråd med denne.  
 
2. Attraksjonstiltakene med forslag om ekstra fridager skal være retningsgivende i Helse 

Nord. 
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3. Styret ber adm. direktør sørge for at det rapporteres på innført seniorpolitikk for 2009 

gjennom årlig melding. Adm. direktør bes evaluere seniorpolitikken innen utgangen av 
2011. 

 
 
STYRESAK 139-2008  MILJØ- OG KLIMAOPPDRAGET 2008 TIL  
 SPESIALISTHELSETJENESTEN – RAPPORT  
 FRA ARBEIDSUTVALGET 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til anbefalingene til tiltak nevnt i miljø- og 

klimarapporten. 
 
2. Helse Nord RHF skal delta i et prosjektsamarbeid med de øvrige RHF-ene for å videreføre 

arbeidet med tiltakene som er omhandlet i miljø- og klimarapporten. 
 
3. Arbeidet skal i oppstartfasen organiseres som nettverksløsning fremfor etablering av et 

eget sekretariat. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til anbefalingene til tiltak nevnt i miljø- og 

klimarapporten. 
 
2. Helse Nord RHF skal delta i et prosjektsamarbeid med de øvrige RHF-ene for å videreføre 

arbeidet med tiltakene som er omhandlet i miljø- og klimarapporten. 
 
3. Arbeidet skal i oppstartfasen organiseres som nettverksløsning fremfor etablering av et 

eget sekretariat. 
 
 
STYRESAK 140-2008  NYTT MEDLEM OG NYE VARAMEDLEMMER  
 I REGIONALT BRUKERUTVALG 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Som nytt fast medlem fra SAFO oppnevnes Randi Nesje, Bodø. 
 
2. Som nye 1. varamedlemmer av Regional Brukerutvalg oppnevnes  
 
      1. vara FFO: Else Marie Nyby, Midtbakkveien 26A, 9511 Alta 
      1. vara SAFO: Åse Gabrielsen, Rustavegen 29, 9325 Bardufoss 
 
3. Funksjonstiden følger nåværende brukerutvalg som har samme funksjonstid som  
      styret i Helse Nord RHF.  
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Som nytt fast medlem fra SAFO oppnevnes Randi Nesje, Bodø. 
 
2. Som nye 1. varamedlemmer av Regional Brukerutvalg oppnevnes  
 
      1. vara FFO: Else Marie Nyby, Midtbakkveien 26A, 9511 Alta 
      1. vara SAFO: Åse Gabrielsen, Rustavegen 29, 9325 Bardufoss 
 
3. Funksjonstiden følger nåværende brukerutvalg som har samme funksjonstid som  
      styret i Helse Nord RHF.  
 
 
STYRESAK 141-2008  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte med statsråd Bjarne Håkon Hanssen på Staur Gård, 4. til 5. desember 2008 – 
informasjon om samhandlingsstrategien, IKT-satsningen, samarbeid med private 
samarbeidspartnere (langsiktighet og forutsigbarhet) og de planlagte tiltakspakkene i 
forbindelse med finanskrisen 
Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Møte med statsråd Bjarne Håkon Hanssen på Staur Gård, 4. til 5. desember 2008 – 

informasjon om innspill til de planlagte tiltakspakkene i forbindelse med finanskrisen 
Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5. 

- Riksrevisjonens rapport om spesialisthelsetjenestens tilbud til voksne pasienter med 
psykiske problemer: Oppfølging i Helse Nord – styrebehandling 24. februar 2009. 

- Forhandlinger med Microsoft ad. lisenser – informasjon om status og fremdrift 
- Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter, jf. styresak 142-2008/4 Referatsaker 

Brev fra Helsetilsynet i Finnmark med oversendelse av endelig rapport fra tilsyn med 
helsemessig og sosial beredskap 

- Dialogforum 2008 ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 4. desember 2008 
– statsråd Bjarne Håkon Hanssen deltok på arrangementet. 

3. Kartlegging av arbeidsmiljø i foretaksgruppen – resultater fra pilot i Helse Nord 
4. Budsjettreservasjon, oppfølging av styresak 121-2008 Budsjett 2009 Rammer og føringer 

Sakspapirene ble ettersendt. 
5. Kvalifikasjonskriterier ved anbud pasienttransport 

Vedlegget til saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 6.2 a. 
Sakspapirene ble ettersendt. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
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STYRESAK 142-2008  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 6. november 2008 
2. Brev fra Arbeidstilsynet av 12. november 2008: Rapport etter tilsyn med varsel om pålegg 

– God Vakt! 
3. Brev til Universitetet i Tromsø av 27. november 2008 ad. oppretting av biobank ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF – bekreftelse 
4. Brev fra Helsetilsynet i Finnmark med oversendelse av endelig rapport fra tilsyn med 

helsemessig og sosial beredskap 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
STYRESAK 143-2008  EVENTUELT 
 
Styremedlem Terje Olsen stilte spørsmål om  
 
1. Nasjonalt Senter for Telemedisin – senterets rolle, nasjonalt og regionalt 
2. Intensivavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge HF – situasjon med hensyn til 

lokaliteter 
 
Styremedlem Line Miriam Haugan stilte spørsmål om  
 
3. Organisering av rehabiliteringstilbudet for pasienter i Helse Nord 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering. 
 
 
STYRESAK 144-2008  OMGRUPPERINGSPROPOSISJONEN,  
 FORDELING AV ØKT BASISRAMME 2008 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret bevilger kr. 60,1 mill kroner for å lette omstillingsutfordringen i 2008 og styrke 
likviditeten i foretakene.  
 
Bevilgningen fordeles slik: 
 
Helse Finnmark HF  kr.   7 618 000,- 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  kr. 29 547 000,- 
Nordlandssykehuset HF  kr. 16 262 000,- 
Helgelandssykehuset HF  kr.   6 673 000,- 
 
Enstemmig vedtatt. 



9 

 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret bevilger kr. 60,1 mill kroner for å lette omstillingsutfordringen i 2008 og styrke 
likviditeten i foretakene.  
 
Bevilgningen fordeles slik: 
 
Helse Finnmark HF  kr.   7 618 000,- 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  kr. 29 547 000,- 
Nordlandssykehuset HF  kr. 16 262 000,- 
Helgelandssykehuset HF  kr.   6 673 000,- 
 
 
Tromsø, den 16. desember 2008 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 16DES2008 – kl. 12.50 
____________________  
Bjørn Kaldhol 


