
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 12. februar 2009 
 
Kl.: 08.30 til ca. 13.00 
 
Sted: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 
 
 
  
 



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.1.2009 200900005-1 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

Styrets medlemmer i Helse Nord RHF 
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 12. FEBRUAR 2009 
 
 
I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

torsdag, den 12. februar 2009 – fra kl. 08.30 
i Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø, Sjøgata 10. 

 
 
Etter behandling av styresak 1-2009 og 2-2009 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 09.00. 
 
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 
 



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.1.2009 200900005-2 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 1-2009  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 12. februar 2009: 
 
Sak 1-2009 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1
Sak 2-2009 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. desember 2008 Side 3
Sak 3-2009 Oppdragsdokument 2009 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 12

Sak 4-2009 Budsjett 2009 – konsolidert  
Sakspapirene ettersendes. 

Side 13

Sak 5-2009 Regjeringens tiltakspakke 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 14

Sak 6-2009 Revisjonskomiteens årsrapport for 2008, vedlagt 
internrevisjonens årsrapport for 2008 

Side 15

Sak 7-2009 Organisering av alvorlig skadde pasienter – traumesystem i 
Helse Nord 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 27

Sak 8-2009 Endring av vedtektenes § 5, Sykehusapotek Nord HF Side 28
Sak 9-2009 Endring av vedtektenes § 9, Nordlandssykehuset HF Side 34
Sak 10-2009 Orienteringssaker Side 40
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
 3. Ferieavvikling 2008 – orientering fra helseforetakene  
 4. Økonomirapport nr. 1-2009 

Saken legges frem muntlig av adm. direktør. 
 

Sak 11-2009 Referatsaker Side 48
 1. Protokoll fra møter i Revisjonskomiteen, den 26. august 

2008, 28. oktober 2008 og 15. desember 2009  
 

 2. Brev av 19. desember 2008 fra statsråd Bjarne Håkon 
Hanssen til Sykehusets Venner i Vesterålen ad. 
sykehusstrukturen i Vesterålen og Lofoten 

 

 3. Brev av 16. desember 2008 fra Arbeidstilsynet til Helse 
Finnmark HF ad. lukking av to pålegg og nye frister for 
resten 

 

 4. Brev av 19. desember 2008 fra Arbeidstilsynet til 
Nordlandssykehuset HF ad. rapport etter tilsyn God Vakt 
og varsel om pålegg 

 

 5. Brev av 7. januar 2009 fra Helsetilsynet i Troms med 
rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF, avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering, 
sengepost, Harstad sykehus 
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 6. Brev av 12.januar 2009 fra Arbeidstilsynet til 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. rapport etter 
tilsyn God Vakt og varsel om pålegg 

 

 7. Brev av 11. januar 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse 
Finnmark HF ad. Hammerfest ambulanse – nye frister for 
pålegg av 28. mai 2009 – psykososiale forhold 

 

Sak 12-2009 Eventuelt Side 49
 
 
Bodø, den 30. januar 2009 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.1.2009 200900005-3 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
  

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

 

STYRESAK 2-2009  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 16. DESEMBER 2008 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
PROTOKOLL 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. 
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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,- 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 16. desember 2008 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 30. januar 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.1.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 3-2009  OPPDRAGSDOKUMENT 2009 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Sakspapirene ettersendes. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.1.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 4-2009  BUDSJETT 2009 – KONSOLIDERT  
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Sakspapirene ettersendes. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.1.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 5-2009  REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Sakspapirene ettersendes. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.1.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 6-2009  REVISJONSKOMITEENS ÅRSRAPPORT FOR  
 2008, VEDLAGT INTERNREVISJONENS  
 ÅRSRAPPORT FOR 2008 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Formål/sammendrag 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF skal i henhold til sin instruks (pkt. 5, siste ledd) årlig 
utarbeide en rapport om sitt arbeid og legge denne frem for styret i Helse Nord RHF. 
 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF skal også utarbeide en årlig rapport om sin virksomhet. 
Denne skal behandles i revisjonskomiteen og legges fram for styret, jf. pkt. 5.6 i 
internrevisjonens instruks.  
 
I denne saken legges revisjonskomiteens årsrapport for 2008 frem for styret, med 
internrevisjonens årsrapport som vedlegg. 
 
Årsrapportenes innhold 
I revisjonskomiteens årsrapport gjøres det bl.a. rede for komiteens møtevirksomhet, 
saker/temaer som er behandlet og komiteens rapportering til styret i løpet av 2008.  
I årsrapporten fra internrevisjonen orienteres det bl.a. om internrevisjonens ressurser og utført 
arbeid i 2008 samt endringer i organiseringen av internrevisjonen i løpet av året. 
 
Revisjonskomiteen skal i henhold til sin instruks styrke styrets fokus på kontroll og tilsyn. I 
dette inngår bl.a. å se til at Helse Nord har en effektiv og uavhengig intern og ekstern 
revisjon, og komiteen konkluderer med at så er tilfelle. 
 
Revisjonskomiteens behandling av årsrapportene 
Revisjonskomiteen behandlet sin årsrapport for 2008 i møte 19. januar 2009, sak 02/09. I 
samme sak ble internrevisjonens årsrapport behandlet, og komiteen fattet følgende vedtak:  
 
Revisjonskomiteens årsrapport for 2008 legges frem for styret, med internrevisjonens 
årsrapport for 2008 som vedlegg. 
 
Vurdering 
Adm. direktør viser til at årsrapportene fra revisjonskomiteen og internrevisjonen er avgitt og 
behandlet i samsvar med gjeldende instrukser.   
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret tar revisjonskomiteens årsrapport for 2008 vedlagt internrevisjonens årsrapport for 
2008 til orientering. 
 
 
Bodø, den 30. januar 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykt vedlegg: Revisjonskomiteens årsrapport for 2008 
   Internrevisjonens årsrapport for 2008 
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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   
 

 

 
REVISJONSKOMITEENS ÅRSRAPPORT FOR 2008 
 
1. Innledning 

 
Ved inngangen til 2008 besto kontrollkomiteen i Helse Nord RHF av følgende 
medlemmer: Grete Bang (leder), Trude Husjord, Terje Olsen og Stig-Arild Stenersen (fast 
møtende varamedlem). 
 
I foretaksmøte 24. januar 2008 ble navnet endret fra kontrollkomité til revisjonskomité. 
Det ble samtidig stilt krav om at minst ett av komiteens medlemmer skal ha regnskaps- 
eller revisjonskompetanse.  
 
I styresak 11-2008 (Oppnevning av revisjonskomité i Helse Nord RHF) ble komiteens 
sammensetning endret, med virkning fra 6. februar 2008. Følgende ble valgt: 

 
- Wenche Pedersen (leder, ny) 
- Terje Olsen 
- Inger Lise Strøm (ny, har regnskaps-/revisjonskompetanse) 
- Stig-Arild Stenersen (fast møtende varamedlem) 

 
I styresak 81-2008 ble det valgt nytt fast møtende varamedlem i revisjonskomiteen:  
  
- Jens Munch-Ellingsen.  

 
Han tiltrådte 26. august 2008. Stig-Arild Stenersen gikk ut av komiteen fra samme dato.  
 

2. Formål 
 
Formålet med komiteens arbeid fremgår av pkt 1 i Instruks for revisjonskomiteen i Helse 
Nord RHF:  
 

Revisjonskomiteen er et underutvalg av styret i Helse Nord RHF og har som formål å 
styrke styrets fokus på kontroll og tilsyn, blant annet ved å se til at Helse Nord har en 
uavhengig og effektiv ekstern og intern revisjon.  
 
Revisjonskomiteen skal forberede saker for styret og se til at krav som er gitt i 
regelverk, foretaksmøte og årlige oppdragsdokument blir tilfredsstilt. 
 
Revisjonskomiteen skal ha tilsyn med hvordan etiske retningslinjer blir etterlevd, og 
med andre tiltak som kan ha innvirkning på foretakenes omdømme.  

 
Komiteen kan i forbindelse med dette foreta undersøkinger på spesielle saksområder 
innen Helse Nord og rapportere til styret.  
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3. Revisjonskomiteens møter  
 
Det er avviklet ni møter i 2008, to av disse i den gamle kontrollkomiteen (januar 2008). 
Fire av møtene, inklusive de to i januar, var telefonmøter. Fire av møtene er holdt i 
tilknytning til styremøter i Helse Nord RHF mens oppstartmøtet i den nye 
revisjonskomiteen ble avviklet på annet tidspunkt.  
 
Leder av internrevisjonen i Helse Nord RHF, Tor Solbjørg, er sekretær for komiteen og 
har deltatt i alle møtene. Internrevisor Lill Jensen har deltatt i fire møter. 
 

4. Komiteens arbeid  
 
Revisjons-/kontrollkomiteen har behandlet 29 saker i 2008. Her er en kort oversikt over de 
vesentligste temaene: 
 
Vedrørende internrevisjonen i Helse Nord RHF:  
 
- Planlegging av internrevisjonens arbeid  

 
Ved inngangen til 2008 arbeidet internrevisjonen ut fra en toårig plan (2007/2008), 
vedtatt av styret etter forslag fra daværende kontrollkomité. Kontrollkomiteen/ 
revisjonskomiteen gjennomgikk og revurderte planen i to møter i 2008. I sak 11/08 ble 
det vedtatt forslag til revisjonsplan for 2008, som ble vedtatt av styret i sak 40-2008.  
 
Internrevisjonen har redegjort nærmere for arbeidet med prosjektene i revisjonsplanen 
i pkt 3 i sin årsrapport, som følger revisjonskomiteens årsrapport som vedlegg. 
 

- Oppfølging av internrevisjonens arbeid  
 
Internrevisjonens årsrapport for 2007 ble behandlet av revisjonskomiteen i april 2008 
og vedtatt lagt frem for styret.  
 
Orientering fra internrevisjonen er et fast punkt på sakskartet i komiteens møter. Her 
blir det gjort rede for internrevisjonens arbeid og andre forhold som er interessante ut 
fra revisjonskomiteens ansvar og oppgaver.  
 
I løpet av 2008 har internrevisjonen avgitt til sammen 19 rapporter for gjennomførte 
revisjonsprosjekter/delprosjekter. Revisjonskomiteen er holdt fortløpende orientert om 
fremdriften i prosjektene, og om rapportenes innhold og konklusjoner. Komiteen har 
gått gjennom flere av rapportutkastene og gitt innspill til internrevisjonen i forkant av 
ferdigstillelse. For oversikt over avlagte rapporter vises til pkt 3 a i internrevisjonens 
årsrapport for 2008 (se vedlegg). 
 

- Organisering av internrevisjonen 
 
I årsrapporten for 2007 anbefalte kontrollkomiteen det nye styret og den nye 
kontrollkomiteen å vurdere organiseringen av internrevisjonen i forhold til styre, 
kontrollkomité og administrasjon. Komiteen fremhevet at i dette burde det også ligge 
en vurdering av prosessen rundt internrevisjonens budsjett. Styret behandlet komiteens 
årsrapport i sak 26-2008, og vedtakets pkt 3 lyder slik: ”Styret ber administrerende 
direktør, i samråd med revisjonskomiteen, utrede organiseringen av internrevisjonen i 
forhold til styre, revisjonskomité og administrasjon, og fremme sak til behandling i 
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løpet av høsten 2008.”  
 
Saken ble drøftet i revisjonskomiteen i august med utgangspunkt i notat fra leder av 
internrevisjonen. Komiteens vurderinger og synspunkter ble lagt frem for 
administrerende direktør, som påpekte behov for enkelte justeringer og fremmet sak 
om organiseringen av internrevisjonen for styret i september (sak 96-2008). Det var 
full enighet mellom revisjonskomiteen og administrerende direktør om forslaget, som 
også ble vedtatt av styret.  
 
Revisjonskomiteen mener dette var en svært viktig sak hvor styre, revisjonskomité, 
administrerende direktør og internrevisjon i fellesskap ryddet opp i forhold rundt 
organiseringen av internrevisjonen og revisjonskomiteen som tidligere ikke ble 
praktisert på en optimal måte.  
 

- Internrevisjonens budsjett for 2009 
 
I ovenfor nevnte vedtak om organisering av internrevisjonen fremgår det bl.a. at 
revisjonskomiteen skal vedta forslag til budsjett for internrevisjonen. Dette ble gjort i 
komiteens sak 24/08, og administrerende direktør innarbeidet forslaget i RHF-
budsjettet for 2009 som så ble vedtatt av styret. Revisjonskomiteen konstaterer at det 
gjennom dette budsjettvedtaket er lagt til rette for forutsigbarhet samt hensiktsmessig 
og effektiv fremdrift i internrevisjonens arbeid i 2009. 
 

Vedrørende revisjonskomiteens eget arbeid: 
 
- Årsrapport og møte-/aktivitetsplan 

 
Kontrollkomiteens årsrapport for 2007 ble lagt frem for styret i mars 2008 (sak 26-08).  
 
Ifølge instruksen skal revisjonskomiteen utarbeide og legge frem for styret en årlig 
møte- og aktivitetsplan. Planen for 2008 ble lagt frem for styret som referatsak i april 
(sak 42-2008). 
 

- Revisjonskomiteens instruks 
 
Revisjonskomiteen gjennomgikk i møtet den 22. februar sin egen instruks. Flere av 
punktene i instruksen ble grundig drøftet.  
 

Annet: 
 
- Orientering om ekstern revisjons arbeid  

T
eksterne revisor, deltok i komiteens møte den 15. desember 2008. Hun gjorde rede for
status i revisjonsarbeidet og gikk gjennom konklusjonene etter begrenset revisjon for 
2. tertial 2008. Videre orienterte hun om hvordan revisjonsarbeidet i foretaksgruppen 
planlegges (inklusive plan for revisjon av årsoppgjøret 2008), gjennomføres og 
kvalitetssikres. Hun besvarte de spørsmål komiteens medlemmer hadde om temaet. 
 

-

ove Kronstad Sundstrøm, senior manager i Ernst & Young AS som er Helse Nords 
 

 isikovurdering og risikostyring i Helse NordR  

tyret i Helse Nord RHF ble i foretaksmøtet 24. januar 2008 pålagt minimum en gang 
 
S
per år å ha en samlet gjennomgang av tilstanden i foretaksgruppen med hensyn på 
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risikovurdering, oppfølging av intern kontroll og tiltak for å følge opp avvik. Styret
ble også pålagt å påse at det er etablert systemer for risikostyring i foretaksgruppen.  
 
M
frem for styret en overordnet risikovurdering for virksomheten, hvor det også ble 
orientert om planene for videre utvikling av risikostyringssystemer i Helse Nord (s
109-2008). Styret tok redegjørelsen til orientering og oversendte saken til 
revisjonskomiteen. 
 
R
109-2008). Komiteen gir i sitt vedtak bl.a. uttrykk for forventning om at den 
foreløpige risikovurderingen vil bli lagt til grunn for mer detaljerte risikovurd
og sier seg tilfreds med at administrerende direktør vil starte arbeid med å 
videreutvikle et helhetlig system for risikostyring i foretaksgruppen. Det fre
vedtaket at revisjonskomiteen ønsker en orientering når administrerende direktør har 
planlagt den videre fremdrift i arbeidet med risikovurdering og et helhetlig system for
risikostyring.  
 

5. Rapportering til s

 

ed utgangspunkt i bl.a. disse påleggene la administrerende direktør i oktober 2008 

ak 

evisjonskomiteen behandlet saken i desember (sak 27/08 – Oppfølging av styresak 

eringer, 

mgår av 

 

tyret 

om nevnt i pkt 4 ovenfor er både kontrollkomiteens rapport om arbeidet i 2007 og 

rotokollene fra komiteens møter er fortløpende lagt frem for styret som referatsaker. 

onklusjon  

evisjonskomiteen har gjennom sitt arbeid i 2008 fått bekreftet at Helse Nord har en 
t. 

9.01.2009 

________________     ________________       ________________    __________________ 

edlegg

 
S
revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2008 lagt frem for styret.  
 
P
 

6. K
 
R
uavhengig og effektiv ekstern og intern revisjon, jf. formålet med komiteens arbeid ih
instruksens pkt 1 første ledd (gjengitt i pkt 2 foran i rapporten).  
 
  

 
1
 
 
_
    Wenche Pedersen           Terje Olsen                  Inger Lise Strøm       Jens Munch-Ellingsen 
             Leder 
 
 
 
 
 
 
 
V : Internrevisjonens årsrapport for 2008 
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INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2008 
 
1) Innledning 

 
a) Internrevisjonens plass i organisasjonen   

In
revisjonskomité med formål å styrke styrets fokus på kontroll og tilsyn, blant an
se til at Helse Nord har en uavhengig og effektiv intern revisjon.  
 
In
men er faglig uavhengig av administrerende direktør og alle som kan revideres av 
internrevisjonen.  
 
I 
av internrevisjonen i forhold til styre, revisjonskomité og administrasjon. 
 

b) 

ternrevisjonen er underlagt styret i Helse Nord RHF. Styret har oppnevnt en 
net ved å 

ternrevisjonen er administrativt underlagt administrerende direktør i Helse Nord RHF, 

pkt 7 b nedenfor orienteres det om styrevedtak høsten 2008 vedrørende organiseringen 

ormål med internrevisjonens arbeidF  
 fremgår av pkt 1.1 i internrevisjonens instruks:  

ternrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Nord RHF overvåke internkontrollen i 

 

pes i instruksens pkt 3.1:  
ternrevisjonen skal føre tilsyn med at det i det regionale helseforetaket og 

tsmessig og betryggende intern kontroll som 
g etiske 

 

jonen har også en rådgiverfunksjon, beskrevet i instruksens pkt 3.3: 
ternrevisjonen skal innenfor sitt kompetanseområde gi uavhengige og objektive 

 i hele 2008 bestått av to personer, Tor Solbjørg (leder) og Lill Jensen 
nternrevisor/medarbeider).  

omiteen kan engasjere ekstern bistand. I 2008 er det benyttet 
lik bistand i to revisjonsprosjekter: 

sprosjekt om intern kontroll knyttet til byggeprosjekter 
og bygningsmessig vedlikehold i foretaksgruppen.  
 

 
Formålet med internrevisjonens arbeid
In
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 utdy
In
helseforetaksgruppen er etablert en hensik
bidrar til målrettet og effektiv drift, overholdelse av gjeldende lover, regler o
normer samt pålitelig regnskapsrapportering, og at den interne kontrollen fungerer som
forutsatt. 
 
Internrevis
In
uttalelser og råd for å bidra til forbedringer og øke verdiskapingen i 
helseforetaksgruppen. 
 

2) Personalressurser 
 
Internrevisjonen har
(i
 
Internrevisjonen og revisjonsk
s
 
- KPMG AS har bistått i et revisjon
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- Deloitte AS bistår internrevisjonen i et prosjekt om foretaksgruppens etterlevelse av 
regelverket om offentlige anskaffelser. 
 

3) Internrevisjonens arbeid  
 
Internrevisjonens tre hovedoppgaver er hhv. revisjon i foretaksgruppen, rådgivning i 

funksjon for revisjonskomiteen. Arbeidet i 2008 kan 
ppsummeres slik: 

foretaksgruppen og sekretær
o

 
a) Revisjon:   

Følgende prosjekter som var påbegynt i 2007 er fullført i løpet av 2008: 
 
 
Prosjekt: 

 
Reviderte enheter: 

 
Delrap-
port nr: 

Oppsum- Styrebeh. i 
merings- Helse Nord 
rapport: RHF: 

 
Kirkenes (Helse 

 
Finnmark HF) 

 
(2007) 

I. Organisering av 
legetjenesten 
ved kirurgisk 
virksomhet ved 
to lokalsykehus 
 

Lofoten (Nordlands-  
06/08 

 
Sak 49-2008

sykehuset HF) 
  

 
07/08 

April 08 

 
 

 

Helgelandssykehuset HF, 
jøen 

01/08 
felles akuttmott. Mos  
Nordl.sykehuset HF byg-
etr. 1, somatikk Bodø g

02/08 
 

Helgelandssykehuset HF, 
bygningsmessig 
vedl.hold Sandnessjøen 

 
03/08 

 

 
 
II. Intern kontroll 

knyttet til byg-
geprosjekter og 
bygningsmessig 
vedlikehold i 
helseforetakene  

 omegn 
04/08 

 
 

05/08 
April 08 

 
 

Sak 48-2008

UNN HF – bygn.messig
vedl.hold psykiatrisk 
senter Tromsø og
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Nordlandssykehuset HF 08/08 
UNN HF 09/08 
Helgelandssykehuset HF 10/08 
Helse Finnmark HF 11/08 

 
III. Fullmakts-

strukturen i 
foretaksgruppen 

 
13/08 

Juni 08 

 
 

Sak 67-2008

Helse Nord IKT 12/08 
 

Sykehusapotek Nord HF (2007) 
Helgelandssykehuset HF 14/08 
UNN HF 15/08 
Helse Nord RHF 16/08 
Helse Finnmark HF 17/08 

 
IV. Oppfølging av 

styrevedtak i 
foretaksgruppen 

19/08 
Sept. 08 

 

 
Sak 95-2008

Nordlandssykehuset HF 
 

18/08 

  

 
Det er anbefalt forbedri eviderte ene i de aller fleste 
delrapportene som er n
 

oppsummeringsrapportene er det også gitt anbefalinger til Helse Nord RHF, med 

ngstiltak overfor de r foretak
evnt ovenfor.  

I 
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utgangspunkt i RHF-ets påse-ansvar overfor de underliggende foretakene. Tre 
anbefalinger går igjen:  
 
- RHF-et bør påse at foretakene følger opp anbefalingene de har fått.  
- Det bør vurderes om de foreslåtte forbedringstiltak er av en art som tilsier a

samarbeides om løsn
- 

t det bør 
inger for hele foretaksgruppen.  

RHF-et bør bidra til at erfaringer som kan være relevante for andre foretak/enheter 
er også. 

jeldende til utgangen av første 

enn de som er revidert i det aktuelle prosjektet, kan komme til nytte d
 

Følgende prosjekter som inngår i revisjonsplanen for 2008 (g
kvartal 2009) er påbegynt i løpet av året: 
 

- tterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelserE  

Helse Nord RHF og i Helse Nord IKT. 
Delrapportene forventes å foreligge i løpet av våren.  

o helseforetak skal også inngå i prosjektet, med oppstart i løpet av vinteren/våren. 

 
Høsten 2008 startet internrevisjonen sammen med Deloitte to delprosjekter om 
etterlevelse av dette regelverket, i 

 
T
Det er ikke endelig avgjort hvilke foretak det blir. 
 

- Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen  
A
Internrevisjonen er godt i gang med to av disse (Nordlandssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset HF), og tar sikte på at hele re
lø

rbeidet skal gjennomføres som fire delprosjekter, ett ved hvert sykehusforetak. 

visjonsprosjektet skal fullføres i 
pet av våren 2009.  

 tern kontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold ved Helse Finnmark HF
 

- In  

old ved 
 å 

ren 2009. 

 
Prosjekt nr II i oversikten ovenfor ble i revisjonsplanen for 2008 utvidet med 
ytterligere ett delprosjekt: Intern kontroll knyttet til bygningsmessig vedlikeh
Helse Finnmark HF, klinikk Hammerfest. Arbeidet er påbegynt og rapport forventes
foreligge i løpet av vå
 

I revisjonsplanen for 2008 inngikk også et prosjekt om oppfølging av inntekter/ 
refusjoner i foretaksgruppen. Prosjektet er ikke påbegynt, og vil bli revurdert ved 
utarbeidelse av revisjonsplan for 2009. 

 
b) Rådgivning: 

 
Internrevisjonen skal gi råd innenfor sitt kompetanseområde. Rådgivningen skjer i form 

øter og 
 

 
tt en omfattende rådgivning i form av anbefalinger i rapporter (se pkt 3 a 

venfor), og internrevisjonen har bistått foretakene ved besvaring av spørsmål o.l.  

av anbefalinger i revisjonsrapporter, ved å besvare fagspørsmål, holde innlegg i m
konferanser og delta i prosjekter/arbeidsgrupper, eller ved å gjennomføre konkrete
veilednings- og rådgivningsoppdrag.  

I 2008 er det y
o
 
I den styrevedtatte revisjonsplanen for 2008 inngår ett rådgivningsprosjekt, det gjelder 
bistand med utvikling av opplegg for risikostyring i Helse Nord RHF. Dette arbeide
fortsatt på planstadiet i det regionale he
h
direktør avgjør selv hvem som skal bidra i det videre arbeidet, og internrevisjonen vil yte
den bistand som er ønsket, innenfor gjeldende rammer for internrevisjonens arbeid. 

t er 
lseforetaket, og internrevisjonen har så langt 

ovedsakelig fungert som en samtalepartner for administrasjonen. Administrerende 
 

Se 
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r øvrig pkt 4, siste strekpunkt i revisjonskomiteens årsrapport for 2008. 

Sekretariat for revisjonskomitéen: 
 
Leder av internrevisjonen er sekretær for revisjonskomiteen i Helse Nord RHF.  
Komiteen avviklet ni møter og behandlet 29 saker i 2008. Leder av internrevisjonen 
deltok i alle møtene, og internrevisor/medarbeider deltok i fire av dem.  
 
Sekretærfunksjonen går bl.a. ut på å sette opp saksliste i samarbeid med komiteens leder, 

re dem i møtene, skrive protokoll, sørge for 
rkivering og håndtere alle praktiske sider rundt møteavviklingen. 

øter i utvidet ledergruppe i Helse Nord RHF en gang i måneden, 

ontakt og samarbeid med relevante fagmiljøer er viktig, og foregår bl.a. slik:  

) RHF-internrevisorforum

forberede komiteens saker og presente
a

 
4) Samarbeid og kontakter  

 
Leder av internrevisjonen m
for gjensidig utveksling av informasjon med administrasjonen. Leder av internrevisjonen er 
også til stede i de fleste styremøtene i Helse Nord RHF. 
 
K
 
b   

 internrevisjonen deltok i alle 
møtene, internrevisor/medarbeider deltok i fire av dem.  

) Nettverk for ansatte internrevisjonsledere

Det er etablert et eget forum hvor ledere og medarbeidere i internrevisjonen i de fire 
regionale helseforetakene møtes for å utveksle erfaringer og drøfte faglige og praktiske 
spørsmål. Det ble avviklet fem møter i 2008. Leder av

 
c  

rt et nettverk for ansatte internrevisjonsledere, i regi av Norges 
terne Revisorers Forening (NIRF). Nettverket er en møteplass hvor internrevisjons-

tive 

 
Våren 2008 ble det etable
In
ledere utveksler erfaringer og synspunkter omkring strategiske, faglige og administra
temaer. Leder av internrevisjonen i Helse Nord RHF har deltatt i to møter i 2008. 
 

d) Revisorforeninger:  
Begge de ansatte i internrevisjonen er medlem av Norges Interne Revisorers Forening 

ske Revisorforening (DnR). Dette gir tilgang 
l relevant faginformasjon, kurser, tidsskrifter og annen faglitteratur mm.  

(NIRF). Leder er også medlem av Den nor
ti

 
e) 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 op
b

pnå en 
est mulig ressursutnyttelse, bli oppmerksom på risikoområder og unngå overlappende 

beid.  

 
ber deltok senior manager Tove Kronstad Sundstrøm fra foretaksgruppens 

 

revisjons-/kontrollar
 
I april 2008 ble det avholdt et møte mellom Riksrevisjonen og lederne av 
internrevisjonen i de fire RHF-ene. Her presenterte man bl.a. planlagte og gjennomførte 
revisjonsprosjekter for hverandre.  

I desem
eksterne revisor Ernst & Young AS på møte i revisjonskomiteen. Hun orienterte om
revisjonsarbeidet og aktuelle tema i tilknytning til dette. 
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en skal ha høy 
 

g 

 større fagkonferanser – NIRFs 
revisjonskonferanse og ”Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon”, et 

orges Kommunerevisorforbund og Riksrevisjonen.  

 

samen fra studiet gir grunnlag for å oppnå godkjenning som 
Diplomert internrevisor”. 

g over tildelt 
rlig 

ekt på reduserte muligheter for reising og kjøp av konsulentbistand. Internrevisjonen har 

ituasjonen ved inngangen til 2009 er en annen. Internrevisjonens budsjett for 2009 gir 
reising og kjøp av ekstern bistand, og legger til rette for at 

visjonsarbeidet kan planlegges og gjennomføres hensiktsmessig og effektivt. 

fellesarrangement i regi av NIRF, N
 
Leder av internrevisjonen gjennomfører for tiden Master of management-programmet ”Intern
revisjon, risikostyring og eierstyring” ved Handelshøyskolen BI. Studiet startet i september 
2008 og avsluttes i juni 2009. Ek
”
 

6) Budsjett, ressursbruk 
 
Ved inngangen til 2008 uttrykte internrevisjonen og kontrollkomiteen bekymrin
budsjett, som innebar betydelig reduserte ressurser i forhold til foregående år. Det ble sæ
p
lagt stor vekt på å tilpasse aktiviteten i 2008 innenfor de gitte rammer, så langt vi har funnet 
det forsvarlig. Endelig årsregnskap foreligger i skrivende stund ikke, men reisekostnader og 
kjøp av konsulenttjenester vil komme ut med et mindre overforbruk i 2008.  
 
S
nødvendig rom for bl.a. 
re
  

7) Avslutning 
 
Kort om de viktigste forholdene knyttet til internrevisjonens arbeid i 2008:  
 
a) Personalressurser 

2008 ble internrevisjonens første normale driftsår, med to ansatte som arbeidet i henh
til vedtatt revisjonsplan hele året. Dette i motsetning til 2006 som var et oppstar
2007 da internrevisjonen det meste av året besto av bare én person (lederen)

 
old 

tår, og 
.  

  
isjonen har benyttet bistand fra eksterne konsulenter i to av årets prosjekter. 

Erfaringene er positive, og slik bistand er nødvendig både for å øke kapasiteten (antall 
isjonen ikke 

besitter selv.  

rganisering av internrevisjonen i forhold til styre, revisjonskomité og administrasjon

Internrev

timeverk) og for å få tilgang på ekspertise/spisskompetanse som internrev

 
b) O  

de 
og alle 

m kan revideres av internrevisjonen.  

 

 
Som nevnt i pkt 1 a foran, så er internrevisjonen administrativt underlagt administreren
direktør i Helse Nord RHF, men faglig uavhengig av administrerende direktør 
so
 
Grensen mellom det administrative og det faglige kan være flytende, så i enkeltsaker er
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 6

ord RHF er det delvis tatt stilling til slike spørsmål etter hvert som de har 
ommet opp, uten at spørsmålene nødvendigvis er sett i sammenheng. Det samme er 

visjonskomiteen. Dette har i noen tilfeller resultert i beslutninger og praksis som ikke 

rganiseringen av internrevisjonen i forhold til 
tyre, revisjonskomité og administrasjon (sak 96-2008). Her ble ulike sider ved ordningen 

tilfelle med andre avklaringer rundt organiseringen av internrevisjonen og 
re
har vært optimal, ikke minst sett opp mot kravet om internrevisjonens uavhengige 
stilling. Administrerende direktør fremmet derfor høsten 2008, i samråd med 
revisjonskomiteen, en sak til styret om o
s
gjennomgått systematisk, og det ble foreslått flere tiltak for å sikre internrevisjonens 
uavhengighet og en riktig balanse mellom faglig og administrativt ansvar for 
internrevisjonens arbeid. Forslaget ble vedtatt av styret.  
 
Gjennom dette vedtaket er det ryddet opp i tidligere uklarheter og problemer rundt 
organiseringen av internrevisjonen i Helse Nord RHF. Det gjelder bl.a. behandlingen av 
internrevisjonens budsjett, budsjettansvar og anvisningsmyndighet, opprettelse av 
stillinger og tilsetting av medarbeidere, samt lønnsfastsettelse/lønnsoppgjør. 
 

c) Forholdet til de reviderte: 
 
Internrevisjonen blir godt mottatt i hele foretaksgruppen, og vi har inntrykk av
oppfattes som positivt at det er etablert en internrevisjon s
re
 
Det har i år, som tidligere år, forekommet at sene tilbakemeldinger og problemer med å 
finne tid til møter har forsinket fremdriften og vanskeliggjort planleggingen av 
internrevisjonens arbeid. Det kan likevel slås fast at foretakene og de berørte 
m

 at det 
om overvåker internkontrollen i 

gionen.  

edarbeiderne i de aller fleste tilfeller gjør sitt beste for å legge til rette for en effektiv 
sprosjektene.  

 

gjennomføring av revisjon
 

 
Bodø, 13. januar 2009 
 
 
____________________      
        Tor Solbjørg  
 Leder av internrevisjonen 
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STYRESAK 7-2009  ORGANISERING AV ALVORLIG SKADDE  
 PASIENTER – TRAUMESYSTEM I HELSE NORD 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Sakspapirene ettersendes.  
 
Trykte vedlegg: Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter –  

traumesystem. (Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av RHF-ene –  
inkludert vurdering etter høringsrunde) 
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STYRESAK 8-2009  ENDRING AV VEDTEKTENES § 5,  
 SYKEHUSAPOTEK NORD HF 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Formål 
Formålet med saker er å foreslå endringer i vedtektenes § 5 for Sykehusapotek Nord HF for å 
tydeliggjøre foretakets rolle som ansvarlig helseforetak.    
 
Bakgrunnen for endringsforslaget 
Ansvaret for spesialisthelsetjenesten ble overført fra fylkeskommunene til statlig eide 
regionale helseforetak med virkning fra 1.1.2002.  
 
I tilknytning til overtakelsen av spesialisthelsetjenesten ble sykehus omdannet til ansvarlige 
foretak, helseforetak, eid av regionalt foretak. Av kunngjøringene i Brønnøysundregistrene 
fremgår at Universitetssykehuset Nord Norge HF, org. nummer 983 974 899, ble nyregistrert 
21.12.2001, med stiftelsesdato 18.12.2001.   
 
Også Sykehusapotek Nord HF, org nummer 983 974 937 ble 18.12.2001 stiftet som eget 
foretak etter helseforetaksloven, og nyregistrert 21.12.2001.   
 
Sykehusapotek Nord HF og Universitetssykehuset Nord Norge HF er to selvstendige 
rettssubjekt, som er lokalisert på samme sted/bygg som forut for den statlige overtakelsen.  
 
Vedtektene til Sykehusapotek Nord HF har siden opprettelsen inneholdt beskrivelser av 
helseforetakets virksomhet. Dagens vedtekter, § 5 (tidligere § 4), Helseforetakets virksomhet, 
har i 5. avsnitt, 2. kulepunkt følgende ordlyd: 

 
”drive forskning og utdanning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen de områder som 
naturlig følger av de funksjoner helseforetaket har som del av en universitetsklinikk”,  

 
mens § 5, 6 avsnitt lyder:  
 
”Som en del av en universitetsklinikk er Sykehusapotek Nord HF det fremste 
kompetansesenter innen sykehusapotek i Helse Nord RHF, og skal ivareta en sentral plass i 
det faglige nettverk i landsdelen”. 
 
Utformingen ses å være uttrykk for de ulike aktivitetenes nære forbindelser med 
Universitetssykehuset Nord HF og forskningsmiljøene ved universitetet, og samhandlingen 
disse imellom.    
 
Slik teksten er utformet, dvs. omtalen av Sykehusapotek Nord HF som ”en del av en 
universitetsklinikk”, kan dette oppfattes som også å si noe om organisasjonsform, og kan 
dermed bidra til å skape uklarhet med hensyn til Sykehusapotek Nord HF’s rolle som 
ansvarlig foretak.  
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For å gjøre vedtektenes tekstlige utforming mer presise med hensyn til Sykehusapotek Nord 
HF’s organisasjonsform, er det adm. direktørs formening at teksten bør endres til følgende:  
 
1. § 5, 5 avsnitt, 2. kulepunkt endres til:  

 
” drive forskning og utdanning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen de områder 
som naturlig følger av de funksjoner helseforetaket har som aktør i   
universitetsklinikkmiljøet” 
 

2. § 5, 6. avsnitt endres til:  
 
”Som aktør i universitetsklinikkmiljøet er Sykehusapotek Nord HF det fremste 
kompetansesenter innen sykehusapotek i Helse Nord RHF, og skal ivareta en sentral plass 
i det faglige nettverk i landsdelen” 

 
Konklusjon 
Det vises bakgrunnen for endringsforslagene beskrevet ovenfor. Endringene tar sikte på å 
bringe vedtektene i samsvar med de reelle forhold. Adm. direktør tilrår at vedtektene endres i 
samsvar med ovenstående.   

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
 
1. Vedtektene for Sykehusapotek Nord HF, § 5, 5 avsnitt, 2. kulepunkt endres til:  

 
” drive forskning og utdanning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen de områder 
som naturlig følger av de funksjoner helseforetaket har som aktør i   
universitetsklinikkmiljøet”. 
 

2.  Vedtektenes § 5, 6. avsnitt endres til: 
 
”Som aktør i universitetsklinikkmiljøet er Sykehusapotek Nord HF det fremste 
kompetansesenter innen sykehusapotek i Helse Nord RHF, og skal ivareta en sentral plass 
i det faglige nettverk i landsdelen” 

 
3. Endring av vedtektenes § 5 stadfestes i foretaksmøte med Sykehusapotek Nord HF. 
 
 
Bodø, den 30. januar 2009  
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Vedtekter for Sykehusapotek Nord HF, med endringer 
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SYKEHUSAPOTEK NORD HF – VEDTEKTER 
 
§ 1  Navn 
 
Helseforetakets navn er Sykehusapotek Nord HF. 
 
§ 2  Eier 
 
Sykehusapotek Nord HF eies av Helse Nord RHF. 
 
§ 3 Geografisk plassering og ansvarsområde 
 
Sykehusapotek Nord HF har sitt hovedkontor i Tromsø kommune. 
 
Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt, 
omfatter de områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001 med 
eventuelle endringer som vedtaes av RHF. 
 
§ 4 Helseforetakets formål  
 
Sykehusapotek Nord HF skal yte gode og likeverdige apotektjenester og skal legge til rette for 
forskning og undervisning. 
 
§ 5  Helseforetakets virksomhet 
 
Sykehusapoteket Nord HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de 
sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, 
forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer.  
 
Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom 
vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til 
bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede 
virksomhet. 
 
Virksomheten omfatter de fagområder og funksjoner som var godkjent gjennom tildelte 
spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001.  
 
Sykehusapoteket Nord HF sine hovedoppgaver er følgende: 
1. Være en leverandør av de legemidler og apotekvarer som helseforetakene i regionen 

bestiller 
2. Drive detaljsalg av legemidler til sykehusenes brukere  
3. Produksjon av legemidler som vanskelig kan anskaffes som farmasøytisk spesialpreparat 
4. Yte farmasøytiske tjenester for å fremme faglig og økonomisk rasjonell legemiddelbruk, 

herunder informasjon og rådgivning til helsepersonell og pasienter 
5. Samordne apotektjenestene i regionen slik at helseforetakene kan yte kostnadseffektive 

tjenester av høy kvalitet 

Slettet: 12. april 2008

Slettet:  10
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6. Kunne bidra med kompetanse og produksjonsfasiliteter ved beredskapsproduksjon av 
legemidler til den samlede helsetjenesten samt opprettholde et beredskapslager av 
legemidler 

 
Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i 
andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av 
nasjonale og regionale standarder, og skal videre:  
 

   levere tjenester innen helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse 
Nord RHF / relevant beredskapsmyndighet 

   drive forskning og utdanning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen de områder 
som naturlig følger av de funksjoner helseforetaket har som aktør i 
universitetsklinikkmiljøet 

   etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet, høgskoler og andre relevante 
forsknings- og utdanningsinstitusjoner 

   drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i 
spesialisthelsetjenesteloven 

   delta i faglige og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid 
 
Som aktør i universitetsklinikkmiljøet er Sykehusapotek Nord HF det fremste 
kompetansesenter innen sykehusapotek i Helse Nord RHF, og skal ivareta en sentral plass i 
det faglige nettverk i landsdelen. 
 
§ 6 Styrende organer 
 
Sykehusapotek Nord HF ledes av et styre. Styret skal ha fra fem til åtte medlemmer. 
Foretaksmøtet velger leder og nestleder. 
 
Med utgangspunkt i de partforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av 
de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger 
med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller 
oppsigelse av tariffavtaler. 
 
Den daglige ledelse av Sykehusapotek Nord HF utøves av den styret ansetter. 
 
§ 7  Rapportering til eier 
 
Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter: 
 
 styrets plandokument for virksomheten 
 styrets rapport for foregående år 
 
Sykehusapotek Nord HF rapporterer for øvrig til eier i tråd med de krav Helse Nord RHF 
setter. 
 
§ 8 Medvirkning fra pasienter og pårørende 
 
Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet 
gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. 
 
Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som 
innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet 
med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges 
ved meldingen til Helse Nord RHF, jf. § 7. Styret må også påse at samiske organisasjoner, 

Slettet: <#>del av en 
universitetsklinikk¶

Slettet: en del av en 
universitetsklinikk 

Slettet: .
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nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt i 
arbeidet med planlegging og drift av virksomheten. 
 
§ 9 Låneopptak 
 
Sykehusapotek Nord HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF. 
 
Sykehusapotek Nord HF gis en total låneramme på 5 millioner kroner.  
 
Sykehusapotek Nord HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider 
årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av 
Helse Nord RHF. 
 
§ 10 Foretaksmøte 
 
Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling 
av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7.  
 
Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig 
eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller 
samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som: 
 
 utskilling av større deler av virksomheten 
 deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette  
 omfattende endringer i tjenestetilbudet 
 
Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet. 
 
Styret skal innen rimelig tid oversende saker som nevnt i 2. og 3. ledd til Helse Nord RHF. 
 
Vedtak om salg av fast eiendom skal treffes av helseforetakets foretaksmøte. Pantsettelse av 
fast eiendom gjennomføres i tråd med helseforetaksloven. 
 
Etablering / utvidelse av / nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker 
arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF  skal vedtas av 
Sykehusapotek Nord HF’s foretaksmøte. 
 
Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Nord RHF. 
 
§ 11 Universitetenes og høyskolenes oppgaver 
 
Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høgskolers rettigheter og 
interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt.  
 
Helseforetaket skal videreføre de rettigheter og plikter universitet og høgskoler hadde mot de 
virksomheter som ble lagt under helseforetaket ved dets stiftelse. Dette omfatter alle 
rettigheter som universiteter og høgskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og 
andre formuesgjenstander, både rettigheter som fremgår av avtaler, vilkår for bevilgninger og 
lignende.  

 
Ved nåværende avtalers utløp, eller innen rimelig tid, skal det etableres nye avtaler som 
presiserer omfang, art, ansvar og evt. kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal godkjennes 
av Helse Nord RHF. 
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Instruksen, vedtatt i Helse Nord RHF’s foretaksmøte den 28.04.04, utfyller denne 
bestemmelsen. 
 
§ 12 Arbeidsgivertilknytning 
 
Sykehusapotek Nord HF skal være tilknyttet Arbeidsgiverforeningen SPEKTER. 
 
 
§ 13 Endringer i vedtektene 
 
Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet. 
 
Styret for Sykehusapotek Nord HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene dersom 
dette er nødvendig for å ivareta Sykehusapotek Nord HF sitt formål og hovedoppgaver. 
 
 
 

 
 

side 33



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.1.2009 200800807-16 163 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 
 

 

STYRESAK 9-2009  ENDRING AV VEDTEKTENES § 9,  
 NORDLANDSSYKEHUSET HF 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Formål/sammendrag 
Som følge av videre investeringer ved Nordlandssykehuset HF i 2009 og lånefinansiering av 
disse er det behov for å justere helseforetakets vedtekter § 9 Låneopptak.  
 
Bakgrunn/fakta 
Nordlandssykehuset HF, som i 2009 er gitt en investeringsramme på 345,9 mill kr pluss 
etterslep fra 2008 (beregnet til 104 mill kr), må tilføres likviditet. På denne bakgrunn vedtok 
styret i Helse Nord RHF i styresak 121-2008 Budsjett 2009 – Rammer og føringer følgende: 
 
”Lån fra Helse- og omsorgsdepartementet på 130 mill kr viderefordeles til 
Nordlandssykehuset HF. I tillegg innvilges Nordlandssykehuset HF et internt investeringslån 
på 161 mill kr.”  
 
Dette beløpet (130 + 161 mill kr) er det Helse Nord RHF kan tildele Nordlandssykehuset HF 
uten å trekke inn vedtektsfestede lånerammer fra de øvrige foretakene. Dette vil være 
tilstrekkelig likviditetstilførsel til Nordlandssykehuset HF, gitt at foretaket oppnår 
resultatkravet og at pensjonspremien blir lavere enn pensjonskostnadene, slik det så langt er 
beskrevet fra KLP. Dersom forutsetningene svikter, vil det kunne bli nødvendig å komme 
tilbake til styret med saken.   
 
Vedtaket i styresak 121-2008 medfører et behov for å endre Nordlandssykehuset HF’s 
vedtekter. Vedtektenes § 9 Låneopptak lyder i dag som følger:  
 
Nordlandssykehuset HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF. 
 
Nordlandssykehuset HF gis en total låneramme på 1,1 mrd. kroner.  
 
Nordlandssykehuset HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider 
årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt 
av Helse Nord RHF. 
 
Som følge av tidligere års låneopptak og låneopptak 2009 er det nødvendig å øke 
Nordlandssykehusets totale låneramme til 1,345 mrd for å håndtere finansieringsbehovet 
knyttet til investeringene. Tabellen viser vedtektenes lånerammer etter forslag om å øke 
Nordlandssykehusets vedtekter til 1,345 mrd kr.  
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Helse Finnmark HF 450 450 0 0
Universitetssykehuset Nord-
Norge HF

550 550 0 0

Nordlandssykehuset HF 1 345 550                      795 0
Helgelandssykehuset HF 250 250 0 0
Sykehusapotek Nord HF 5 0 0
Helse Nord RHF inkl IKT 0 0
SUM 2 600 1 800 795 5

Udisponert 
låneramme

Helseforetak Låneramme Herav intern 
kassakreditt

Herav lån 

5

 
 
Konklusjon 
Det legges fram sak for foretaksmøte i Nordlandssykehuset HF hvor lånerammen i 
Nordlandssykehusets vedtekter § 9 Låneopptak foreslås endret til 1,345 mrd kr.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Vedtektene for Nordlandssykehuset HF § 9 Låneopptak endres til følgende (endring i 

kursiv): 
 

”Nordlandssykehuset HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF. 
 
Nordlandssykehuset HF gis en total låneramme på 1,345 mrd. kroner.  
 
Nordlandssykehuset HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider 
årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt 
av Helse Nord RHF.” 

 
2. Endring av vedtektenes § 9 stadfestes i foretaksmøte med Nordlandssykehuset HF. 
 
 
Bodø, den 30. januar 2009  
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Vedtekter for Nordlandssykehuset HF, med endringer 
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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: 
 30. januar 2009 200800355 011 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

NORDLANDSSYKEHUSET HF – VEDTEKTER 
 
§ 1  Navn 
 
Helseforetakets navn er Nordlandssykehuset HF. 
 
§ 2  Eier 
 
Nordlandssykehuset HF eies av Helse Nord RHF. 
 
§ 3 Geografisk plassering og ansvarsområde 
 
Nordlandssykehuset HF har sitt hovedkontor i Bodø Kommune. 
 
Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt, 
omfatter de områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001, med tillegg av 
Hamarøy kommune, Tysfjords vestside og Stokmarknes sykehus med tilhørende enheter. 
 
Endringer i ansvarsområdet kan vedtas av Helse Nord RHF.  
 
 
§ 4 Helseforetakets formål  
 
Nordlandssykehuset HF skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som 
trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn samt legge til rette 
for forskning og undervisning. 
 
§ 5  Helseforetakets virksomhet 
 
Nordlandssykehuset HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de sektorpolitiske 
målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og 
utdanningspolitiske vedtak og planer.  
 
Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom 
vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til 
bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede 
virksomhet. 
 
Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder og funksjoner som var 
godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001. 
Foretaket skal blant annet levere planlagte og akutte spesialisthelsetjenester til befolkningen i 
sitt ansvarsområde. Dette omfatter virksomhet og tjenester innen: 
 
 psykisk helsevern 
 somatiske helsetjenester 

side 36



2 

 
 
 ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og syketransport, det omfang og slik disse 

oppgavene er organisert av Helse Nord RHF. 
 rehabilitering og habilitering 
 radiologi og laboratoriemedisin 
 tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk 
 helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant 

beredskapsmyndighet.  
 sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid  
 
Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i 
andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av 
nasjonale og regionale standarder og skal som sentralsykehus ivareta et faglig nettverk / 
kompetansemiljø for helseforetak en naturlig leverer sentralsykehustjenester til.  . 
 
Nordlandssykehuset HF skal drive forskning og utdanning innen de områder som naturlig 
følger av de funksjoner helseforetaket har ansvar for som utdanningsinstitusjon for 
helsepersonell, og skal videre:  
 
 selv og sammen med relevante forskningsmiljø ivareta klinisk og praksisrelatert forskning 

tilpasset sine behandlingsoppgaver, kompetanseprofil og pasientsammensetning 
 etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet, høgskoler og evt. andre relevante 

forsknings- og utdanningsinstitusjoner 
 delta i faglig og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid 
 drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i 

spesialisthelsetjenesteloven 
 skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor 

kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og 
sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet 
det statlige barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder 

 innenfor relevante spesialiteter, funksjoner og fagområder, ivareta faglige 
”nettverksfunksjoner” overfor øvrige helseforetak i landsdelen og for øvrig delta i faglige 
faglig nettverk 

 
§ 6  Styrende organer 
 
Nordlandssykehuset HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til elleve medlemmer. 
Foretaksmøtet velger leder og nestleder. 
 
Med utgangspunkt i de partforhold som vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de 
ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger 
med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller 
oppsigelse av tariffavtaler. 
 
Den daglige ledelse av Nordlandssykehuset HF utøves av den styret ansetter. 
 
§ 7  Rapportering til eier 
 
Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter: 
 
 styrets plandokument for virksomheten 
 styrets rapport for foregående år 
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Nordlandssykehuset HF rapporterer for øvrig til eier i tråd med de krav Helse Nord RHF 
setter. 
 
§ 8 Medvirkning fra pasienter og pårørende 
 
Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet 
gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. 
 
Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som 
innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet 
med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges 
ved meldingen til Helse Nord RHF, jf. § 7. Styret må også påse at samiske organisasjoner, 
nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt i 
arbeidet med planlegging og drift av virksomheten. 
 
§ 9  Låneopptak 
 
Nordlandssykehuset HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF. 
 
Nordlandssykehuset HF gis en total låneramme på 1.345 mrd. kroner.  
 
Nordlandssykehuset HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider 
årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av 
Helse Nord RHF. 
 
§ 10 Foretaksmøte 
 
Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling 
av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7.  
 
Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig 
eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller 
samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som: 
 
 utskilling av større deler av virksomheten 
 deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette 
 omfattende endringer i tjenestetilbudet 
 
Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet. 
 
Styret skal innen rimelig tid oversende saker som nevnt i 2. og 3. ledd til Helse Nord RHF. 
 
Styret kan beslutte salg av faste eiendommer som helseforetaket eier under den forutsetning at 
ikke lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Dette gjelder dog bare 
årlige og samlede verdier oppad begrenset til 10 millioner kroner. Salg av faste eiendommer 
utover denne beløpsgrensen må vedtas av helseforetakets foretaksmøte, jf helseforetakslovens 
§ 31. Pantsettelse av fast eiendom gjennomføres i tråd med helseforetaksloven. 
 
Etablering/utvidelse av/nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker 
arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF skal vedtas av 
Nordlandssykehuset HF’s foretaksmøte. 
 
Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Nord RHF. 

Slettet: 1,1
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§ 11 Universitetenes og høyskolenes oppgaver 
 
Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høgskolers rettigheter og 
interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt.  

 
Helseforetaket skal videreføre de rettigheter og plikter universitet og høgskoler hadde mot de 
virksomheter som ble lagt under helseforetaket ved dets stiftelse. Dette omfatter alle 
rettigheter som universiteter og høgskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og 
andre formuesgjenstander, både rettigheter som fremgår av avtaler, vilkår for bevilgninger og 
lignende.  

 
Ved nåværende avtalers utløp, eller innen rimelig tid, skal det etableres nye avtaler som 
presiserer omfang, art, ansvar og evt. kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal godkjennes 
av Helse Nord RHF. 
 
Instruksen, vedtatt i Helse Nord RHF’s foretaksmøte den 28.04.04, utfyller denne 
bestemmelsen. 
 
§ 12 Arbeidsgivertilknytning 
 
Nordlandssykehuset HF skal være tilknyttet Arbeidsgiverforeningen SPEKTER. 
 
§ 13 Kontaktmøter med kommuner o.a 
 
Nordlandssykehuset HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt 
geografiske dekningsområde to ganger pr år. Tilsvarende møter bør holdes med øvrige 
relevante interessenter i dekningsområdet. 
 
§ 14 Endringer i vedtektene 
 
Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet.  
 
Styret for Nordlandssykehuset HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene dersom 
dette er nødvendig for å ivareta helseforetaks formål og hovedoppgaver. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.1.2009 200900005-4 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 10-2009  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
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. Ferieavvikling 2008 – orientering fra helseforetakene 
4. Økonomirapport nr. 1-2009 

Saken legges frem muntlig av adm. direktør. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 30. januar 2009 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.1.2009 200900005-4 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 10-2009/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.1.2009 200900005-4 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 10-2009/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.1.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 10-2009/3  FERIEAVVIKLING 2008 – ORIENTERING FRA 
 HELSEFORETAKENE 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Formål/sammendrag 
Styret har hatt avvikling av ferie/sommerdrift/turnus som tema i flere styresaker i 2008:  
 Styresak 12-2008/5 Fødetilbudet/sommerturnus i Helse Nord sommeren 2007 – 

evaluering 
 Styresak 27-2008/3 Fødetilbudet/sommerturnus i Helse Nord sommeren 2007 – 

evaluering, jf. styresak 12-2008/5 
 Styresak 69-2008/9 Ferieavviklingen sommeren 2008 
 
Styret fattet følgende vedtak i styresak 69-2008/9: 
 
Styret ber adm. direktør om å legge frem en kortfattet rapport om erfaringene fra 
ferieavviklingen sommeren 2008.  
 
De ansattevalgte styremedlemmene tilførte følgende protokolltilførsel: 
 
De ansattevalgte styremedlemmer mener at følgende forhold minimum skal være med i 
rapporten som skal utarbeides av administrasjonen i Helse Nord RHF: 
 
- Tilgang på vikarer fra vikarbyrå, antall som er brukt og kostnader knyttet til dette. 
- Evt. rekrutteringstiltak og stabiliseringstiltak som ble iverksatt for å få forsvarlig 

bemanning. 
- Tiltak som ble iverksatt i forhold til kvalitetssikring/oppfølging av innleid personell. 
- Evt. brudd på AML bestemmelser om arbeidstid. Eksempelvis bruk av doble vakter og 

overtid knyttet til ferieavviklingen. 
- Hvilken bemanning som var planlagt og evt. reelt behov i forhold til antall pasienter og 

deres behov. 
- Avtaler om alternative løsninger dersom uforutsette ting skulle dukke opp. 
 
Denne saken skal derfor gi kort informasjon om helseforetakenes erfaring med 
ferieavviklingen i 2008. Innspillene fra protokolltilførselen er tatt hensyn til så langt det har 
latt seg gjøre.  
 
Bakgrunn/fakta 
I styresak 69-2008/5 ble det redegjort for lov og tariffmessige forhold vedrørende 
drift/ferieavvikling i foretakene, samt ansvar og fullmakter i henhold til vår styringsmodell. 
Det ble konkludert med at plan-, gjennomførings- og evalueringsprosessene måtte 
gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte på en god måte i det enkelte foretak. Dette først og 
fremst fordi læring av og eventuell endring av prosessene må besluttes på dette nivået.  
 
Det er krevende å framskaffe samlet homogen detaljoversikt over en så stor driftsprosess. 
Saken ble derfor tatt opp i personalsjefmøte i juni der hovedpunkter i rapport og frister ble 
fastsatt slik: 
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 Bruk av vikarbyrå: 

- volum/antall 
- kostnader 
- kvalitet (oppfølging av rammeavtale) 

 Rekrutterings- og stabiliseringstiltak for å utnytte fast personell ifm ferieavvikling (styrt ferie, 
stimuleringstiltak m.v) 

 Avvik i forhold til rutine/prosedyre arbeidsplan/turnus (overenskomst mv.) 
 Avvik i forhold til planlagt innleie (ekstraordinære forhold som har krevd strakstiltak) 
 Frist for rapportering til RHF ble satt til 31.10.08 
 
Saken ble også befestet i møte med HF-direktørene etter sommerferien, der det også ble tillagt 
at temaet burde behandles i helseforetakenes styre. 
 
Helseforetakene måtte be om utsatt frist for rapportering. Ny frist ble satt til 1.12.08. Det 
innkomne materialet er svært varierende i forhold til både mal og detaljgrad samt 
fullstendighet/totaloversikt.  
 
Bruk av vikarbyrå 
Helse Finnmark HF: 
Sykepleiere/spesialsykepleiere ant 41  kr 2,47 mill 
Leger     ant   5  kr 0,93 mill 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
Ikke spesifisert   -  kr 26,1 mill 
 
Nordlandssykehuset HF: 
Ikke totaloversikt men største enheter er med kr 4,3 mill 
 
Helgelandssykehuset HF: 
Ikke spesifisert     kr 2,5 mill 
 
Bare et vikarbyrå har fått anmerkninger vedrørende kvalitet fra flere foretak. Generelt meldes 
det at det er stor konkurranse i markedet slik at levering kan være vanskelig i de mest hektiske 
ukene. 
 
Rekrutterings- og stabiliseringstiltak for å utnytte fast personell 
Helse Finnmark HF har ikke inngått særlige avtaler om arbeidstid/godtgjøring rettet mot ferie.  
Samtlige klinikker har puljevis ferieavvikling for å dekke opp ferien, to puljer á fire uker. 
Det har ikke vært sammenslåinger av avdelinger i forbindelse med feireavviklingen. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har tatt i bruk stimuleringstiltak ved 13 enheter. De to 
vanligste tiltakene var ”1000 kr ekstra for kritiske vakter” og ”7500 kr for hver ferieuke 
forskjøvet utenfor ferieperioden”. 14 enheter har vært sammenslått med andre under 
ferieavviklingen. Det fremgår ikke at styringstiltak for puljevis ferieavvikling er iverksatt. 
 
Nordlandssykehuset HF har gitt særlige stimuleringstiltak ved en enhet i form av tilbud om kr 
800,- ekstra for kritisk vakt. Hjemmevakter ved en enhet fikk også særskilt godtgjøring. 
Foretaket har hatt relativt stram styring på tredelt puljevis ferieavvikling. Ferievikarene fikk 
tilbud om arbeid annenhver helg. 
 
Helgelandssykehuset HF har ikke tatt i bruk særskilte rekrutteringstiltak og melder at det er 
styrt relativt strengt på at fire ukers ferie skal avvikles i ferieperioden.    
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Avvik i forhold til rutine/prosedyre arbeidsplan/turnus 
Helse Finnmark HF: 
Ferieavviklingen har medført overtid av en størrelse som krever dispensasjon fra 
Arbeidstilsynet for enkelte ansatte. To enheter fikk ikke feriearbeidsplanen godkjent av 
tillitsvalgte. Tillitsvalgte har også godkjent feriearbeidsplaner med planlagt overtid. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
Syv enheter fikk ikke feriearbeidsplanene godkjent av tillitsvalgte. AML-brudd på innleide 
vikarer har forekommet, da disse ønsker/krever flest mulige vakter i sin arbeidsperiode. Tolv 
enheter har ikke involvert tillitsvalgte i planleggingen av ferieavviklingen. 
 
Nordlandssykehuset HF: 
Ved en enhet har bruk av overtid medført brudd på hviletidsbestemmelser mellom vakter og 
for hyppige helgevakter. 
 
Helgelandssykehuset HF: 
Det meldes ikke om avvik fra Helgelandssykehuset HF.  Foretaket har inngått avtale med 
tillitsvalgte om prinsipper for utarbeidelse av feriearbeidsplaner. 
 
Avvik i forhold til planlagt innleie (ekstraordinære forhold som har krevd strakstiltak) 
I hovedsak er det sykefravær blant både fast personell og ferievikarer som har medført avvik 
fra planlagt feriearbeidsplan. Avviket har i hovedsak blitt lukket ved hjelp av ekstra innleie fra 
byrå, overtid og forskyving av vakter. Fleksible ansatte og god dialog mellom ledelse/ansatte/ 
tillitsvalgte har medført effektiv lukking av avvik. 
 
Vurdering 
Alle foretak rapporterer at ferieavviklingen i 2008 har vært gjennomført uten store 
problemer/avvik. Fleksible ansatte og god dialog har medført at avvik har kunne blitt lukket 
effektivt. Enkelthetene (avvik/brudd på prosedyre) som er kommentert fra foretakene må sees 
i lys av virksomhetens størrelse.  
 
Som nevnt i orienteringen i mai er det viktig at foretakene lokalt etablerer gode prosesser for 
planlegging, gjennomføring og evaluering av ferieavvikling. Suksesskriteria for gode 
prosesser synes å være: 
 
 Gode forberedelser – planlegging i god tid. Prosessene bør starte ved årets begynnelse 
 Tidlig og god dialog generelt med tillitsvalgte i prosessen. Det kan være en god ide å 

befeste hovedprinsippene for ferieavviklingen blant foretakstillitsvalgte 
 Tidlig og god dialog med ansatte/tillitsvalgte vedrørende styring av feriens plassering og 

om nødvendig puljevis styring 
 Vurdere særskilte tiltak for å stimulere fast ansatt personell til kostnadseffektiv 

ferieavvikling 
 Samordning av enheter i ferieperioden for samlet utnytelse av personellressursene 
 Tidlig og god dialog med vikarbyråene det er inngått rammeavtale med for effektiv 

bestilling av ressurser. Vilkårene i rammeavtalene må kommuniseres overordnet slik at 
brudd på arbeidstidsbestemmelser unngås. 
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Konklusjon 
For å sikre at planlegging, gjennomføring og evaluering av driftsprosesser kommuniseres, 
utvikles og forbedres på riktig nivå bør de partssammensatte organer i foretakene 
(AMU/dialogmøter med foretakstillitsvalgte) og foretaksstyrene involveres gjennom 
orienteringssaker. 
 
Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF har framlagt rapport om ferieavvikling for 
sine styrer. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.1.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 10-2009/4  ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Saken legges frem muntlig av adm. direktør. 
 
 

side 47



     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.1.2009 200900005-5 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 11-2009  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Protokoll fra møter i Revisjonskomiteen, den 26. august 2008, 28. oktober 2008 og 15. 

desember 2009  
2. Brev av 19. desember 2008 fra statsråd Bjarne Håkon Hanssen til Sykehusets Venner i 

Vesterålen ad. sykehusstrukturen i Vesterålen og Lofoten 
3. Brev av 16. desember 2008 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. lukking av to 

pålegg og nye frister for resten 
4. Brev av 19. desember 2008 fra Arbeidstilsynet til Nordlandssykehuset HF ad. rapport etter 

tilsyn God Vakt og varsel om pålegg 
5. Brev av 7. januar 2009 fra Helsetilsynet i Troms med rapport fra tilsyn med 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering, 
sengepost, Harstad sykehus 

6. Brev av 12. januar 2009 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. 
rapport etter tilsyn God Vakt og varsel om pålegg 

7. Brev av 11. januar 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. Hammerfest 
ambulanse – nye frister for pålegg av 28. mai 2009 – psykososiale forhold 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 30. januar 2009 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 12-2009  EVENTUELT 
 

Møtedato: 12. februar 2009 
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