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STYRESAK 51-2009  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 20. MAI 2009 
 

Møtedato: 22. juni 2009 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 20. MAI 2009 
 
Styret i Helse Nord RHF avholdt styremøte på Radisson SAS Hotel i Tromsø, den 20. mai 
2009 – fra kl. 09.30 til kl. 14.45. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Inger Lise Strøm, styremedlemmer Inge Myrvoll, Kåre 
Simensen, Line Miriam Haugan, Trygve Myrvang, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens 
Munch-Ellingsen og Ann-Mari Jenssen. 
 
Styremedlem Jens Munch-Ellingsen fratrådte i tidsrommet kl. 10.50 til kl. 12.00, og tiltrådte 
etter behandling av styresak 38-2009. 
 
Forfall: 
Styremedlemmer Terje Olsen, Tone Finnesen og Kari Jørgensen. 
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, foretaksadvokat Ann Elisabeth Rødvei, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, direktør for eieravdelingen Paul Martin Strand, fagdirektør Jan Norum og direktør 
Finn Henry Hansen. 
 
 
STYRESAK 36-2009  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 36-2009 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 37-2009 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. april 2009 
Sak 38-2009 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord  
Sak 39-2009 Økonomirapport nr. 4-2009 

Sakspapirer ble ettersendt. 
Sak 40-2009 Justering av økonomiske rammer budsjett 2009 – nr. 2 
Sak 41-2009 Evaluering av senter for aldersforskning 

Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 39-2009.  
Sak 42-2009 Forskningsstrategi i Helse Nord 2010-2013 
Sak 43-2009 Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF – valg av nytt medlem og 

oppnevning av leder 
Sak 44-2009 Helse Finnmark HF, salg av boliger 
Sak 45-2009 Helse Finnmark Kirkenes, plan for konseptfase 
Sak 46-2009 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning 2008 
 4. Revisors årsregnskapskommentarer 
 5. Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i 

Helse Nord 
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Sak 47-2009 Referatsaker 
 1. Brev av 30. mars 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. 

varsel om tvangsmulkt – lukking av pålegg, prehospitale tjenester, 
Hammerfest Ambulanse 
Vedlegg 1 i brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1. 

 2. Brev av 20. april 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. 
vedtak om tvangsmulkt – følgebrev, prehospitale tjenester, 
Hammerfest Ambulanse 
Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1. 

 3. Korrespondanse mellom NN og Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF ad. klagesak XX 
Korrespondansen er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1. 

 4. Brev av 23. april 2009 fra LO Finnmark og NHO Finnmark ad. 
akuttilbud ved Kirkenes sykehus 

 5. Brev av 28. april 2009 fra Helsetilsynet i Troms til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. avlutning av tilsynssak 
Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1. 

 6. Brev av 4. mai 2009 fra Statens strålevern til Nordlandssykehuset HF 
ad. rapport etter tilsyn ved Nordlandssykehuset HF, den 20.-22. april 
2009  
Kopi av brevet ble ettersendt. 

 7. Brev av 4. mai 2009 fra Helsetilsynet i Troms til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. rapport fra tilsyn med 
spesialisthelsetjenesten ved DPS til voksne med psykiske lidelser 
Kopi av brevet ble ettersendt. 

Sak 48-2009 Eventuelt 
Sak 49-2009 Nasjonalt program for stabs- og støttefunksjoner (NPSS) – 

samarbeidsavtale 
Styresaken ble etteranmeldt, og sakspapirene ble ettersendt. 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
STYRESAK 37-2009  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 22. APRIL 2009 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 22. april 2009 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 38-2009  SAMMENLIGNING AV KOSTNADER VED  
 SYKEHUSENE I HELSE NORD 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret ber adm. direktør sørge for at styrene i helseforetakene anvender analysene av 

kostnadsforskjellene til å forbedre og utvikle egen drift.  
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2. Styret ber adm. direktør kvalitetssikre analysene ytterligere. Arbeidet skal skje i samarbeid 

med helseforetakene.  
 

3. Styret ber om at det gjøres sammenlikninger også for andre deler av virksomheten. 
 

4. Styret ber helseforetakene rapportere tilbake til styret i Helse Nord RHF, innen 1. oktober 
2009, om hvordan en vil anvende analysene til å gjennomføre forbedringer av egen drift.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret ber adm. direktør sørge for at styrene i helseforetakene anvender analysene av 

kostnadsforskjellene til å forbedre og utvikle egen drift.  
 

2. Styret ber adm. direktør kvalitetssikre analysene ytterligere. Arbeidet skal skje i samarbeid 
med helseforetakene.  
 

3. Styret ber om at det gjøres sammenlikninger også for andre deler av virksomheten. 
 

4. Styret ber helseforetakene rapportere tilbake til styret i Helse Nord RHF, innen 1. oktober 
2009, om hvordan en vil anvende analysene til å gjennomføre forbedringer av egen drift.  

 
Protokolltilførsel til styresak 38-2009 – stemmeforklaring: 
 
Sammenlikning av kostnader knyttet til den DRG-finansierte virksomheten kan ikke gjøres 
uten at resultatene settes inn i en helhetlig sammenheng. DRG-poeng sier ingenting om 
kvalitet, best praksis eller det totale kostnadsbilde knyttet til pasientrettet virksomhet: 
behandling, pleie, pasientopplæring, undervisning, forskning, veiledning, beredskap og 
rekrutteringsutfordringer m.m. i det enkelte HF.  
 
Utregning av arbeidsproduktivitet som årsverk per DRG-poeng sier heller ingenting om de 
omliggende faktorer som også må taes med for å få et helhetlig bilde av kostnadene til 
pasientbehandlingen.  
 
I det videre arbeidet med å analysere nærmere noen av de ulikhetene som er sett på i 
rapporten er det viktig at flere faktorer taes med, slik at kostnadsbildet blir mer helhetlig, og 
dermed en mer reell sammenlikning. Først når en slik analyse er gjennomført vil det kunne 
trekkes noen konklusjoner og evt. iverksette tiltak for forbedringer. 
 
Kirsti Jacobsen /s/ Kari B. Sandnes /s/ Ann-Mari Jenssen /s/ 
 
 
STYRESAK 39-2009  ØKONOMIRAPPORT NR. 4-2009 
 Sakspapirer ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar økonomirapport nr. 4-2009 til orientering. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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2. Styret ber adm. direktør om å sikre at helseforetakene utvikler og iverksetter nye 

tiltak utover de som hittil har vært forutsatt gjennomført for oppnåelse av budsjettert 
resultat. Størrelsen på de nye omstillingstiltakene fordeles slik:  

 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  27,4 millioner kroner 
Nordlandssykehuset HF:  21,6 millioner kroner  
Helse Finnmark HF:  16,2 millioner kroner 

 
Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari 
Jenssen fremmet følgende forslag til punkt 2 i vedtaket:  
 
2.   Styret ber administrerende direktør om å sikre at helseforetakene – i samarbeid med 

tillitsvalgte og vernetjenesten – utvikler, konsekvens- og risikovurderer samt iverksetter 
nye tiltak utover de som hittil har vært forutsatt gjennomført for oppnåelse av budsjettert 
resultat. Størrelsen på de nye omstillingstiltakene fordeles slik: 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  27,4 millioner kroner 
Nordlandssykehuset HF:  21,6 millioner kroner  
Helse Finnmark HF:  16,2 millioner kroner 

 
Adm. direktør trakk sitt forslag til punkt 2 til fordel for fremsatte forslag som ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari 
Jenssen fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 i vedtaket:  
 
3.   Styret ber administrerende direktør sikre at helseforetakene har et særlig fokus på faglig 

kvalitet og på arbeidsmiljø i omstillingsprosessene og i de tiltak som iverksettes. 
 
Forslaget falt mot fire stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og 
Ann-Mari Jenssen).  
 
Styrets vedtak: 
 
1.   Styret i Helse Nord RHF tar økonomirapport nr. 4-2009 til orientering. 

 
2.   Styret ber administrerende direktør om å sikre at helseforetakene – i samarbeid med 

tillitsvalgte og vernetjenesten – utvikler, konsekvens- og risikovurderer samt iverksetter 
nye tiltak utover de som hittil har vært forutsatt gjennomført for oppnåelse av budsjettert 
resultat. Størrelsen på de nye omstillingstiltakene fordeles slik: 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  27,4 millioner kroner 
Nordlandssykehuset HF:  21,6 millioner kroner  
Helse Finnmark HF:  16,2 millioner kroner 

side 6



 
 
Protokolltilførsel til styresak 39-2009 – stemmeforklaring: 
 
Omstilling og nedbemanning for å oppnå budsjettbalanse tapper ansatte for motivasjon og 
arbeidsglede. Ansatte er i dag presset til det ytterste, og vi ser at sykefraværet viser en økende 
tendens. Budsjettrammene tilsier at en ikke lenger kan hente inn millionbeløp på små tiltak. 
Når vedtatte tiltak ikke får den budsjetterte effekt må man finne nye. Men, et sted går grensen 
for hvilke tiltak man kan gjennomføre og samtidig ivareta faglig kvalitet og et godt 
arbeidsmiljø uten at man må endre tilbudet til befolkningen. 
 
Kirsti Jacobsen /s/ Kari B. Sandnes /s/ Jens Munch-Ellingsen /s/ Ann-Mari Jenssen /s/ 
 
 
STYRESAK 40-2009  JUSTERING AV ØKONOMISKE RAMMER 
 BUDSJETT 2009 – NR. 2 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Det bevilges til sammen kr. 1 200 000,- til helseforetakene for å styrke 

controllerfunksjonen. 
 
2. Det bevilges kr. 1 000 000,- til Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å gjennomføre 

prosjekt ”Kropp og selvfølelse” i 2009.  
 
3. Det bevilges kr. 7 735 000,- til oppstart av saksbehandlingsenheter for enkeltoppgjør 

pasienttransport, fordelt til helseforetakene som følger: 
a. Helse Finnmark HF: kr. 2 013 000 
b. Universitetssykehuset Nord-Norge HF: kr. 2 072 000 
c. Nordlandssykehuset HF: kr. 1 773 000 
d. Helgelandssykehuset HF: kr. 1 877 000  

 
4. Det bevilges 91 mill kroner til ekstraordinært vedlikehold. 
 
5. Investeringsrammen for 2009 økes med 37 mill kroner som følge av investeringstilskudd 

til gjennomføring av tiltakspakke og ytterligere 8 mill kroner til totalt 720 mill kroner. 
Adm. direktør gis myndighet til å øke investeringsrammen med 20 millioner i tillegg de 
720 millioner, til Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å gjennomføre 
samlokalisering av rus og spesialpsykiatriklinikken når det formelle beslutningsgrunnlaget 
er på plass. 

 
6. Tilleggsbevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet til pilotsykehusprosjektet og 

samhandling med kommunesektoren bevilges videre som følger: 
a. Helse Finnmark HF:  kr. 500 000 
b. Nordlandssykehuset HF:  kr. 2 000 000 
c. Helgelandssykehuset HF: kr. 1 760 000 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Det bevilges til sammen kr. 1 200 000,- til helseforetakene for å styrke 

controllerfunksjonen. 
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2. Det bevilges kr. 1 000 000,- til Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å gjennomføre 

prosjekt ”Kropp og selvfølelse” i 2009.  
 
3. Det bevilges kr. 7 735 000,- til oppstart av saksbehandlingsenheter for enkeltoppgjør 

pasienttransport, fordelt til helseforetakene som følger: 
a. Helse Finnmark HF: kr. 2 013 000 
b. Universitetssykehuset Nord-Norge HF: kr. 2 072 000 
c. Nordlandssykehuset HF: kr. 1 773 000 
d. Helgelandssykehuset HF: kr. 1 877 000  

 
4. Det bevilges 91 mill kroner til ekstraordinært vedlikehold. 
 
5. Investeringsrammen for 2009 økes med 37 mill kroner som følge av investeringstilskudd 

til gjennomføring av tiltakspakke og ytterligere 8 mill kroner til totalt 720 mill kroner. 
Adm. direktør gis myndighet til å øke investeringsrammen med 20 millioner i tillegg de 
720 millioner, til Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å gjennomføre 
samlokalisering av rus og spesialpsykiatriklinikken når det formelle beslutningsgrunnlaget 
er på plass. 

 
6. Tilleggsbevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet til pilotsykehusprosjektet og 

samhandling med kommunesektoren bevilges videre som følger: 
a. Helse Finnmark HF:  kr. 500 000,- 
b. Nordlandssykehuset HF:  kr. 2 000 000,- 
c. Helgelandssykehuset HF: kr. 1 760 000,- 

 
 
STYRESAK 41-2009  EVALUERING AV SENTER FOR 
 ALDERSFORSKNING 
 Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 39-2009. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til adm. direktørs utredning og vil sterkt understreke målsettingen om å styrke 

aldersforskning som faglig område.  
 
2. Adm. direktør iverksetter ny organisering basert på prinsippene som vedtas i ny 

forskningsstrategi.  
 
3. Det skal vurderes nye tiltak for å styrke aldersforskningen i Helse Nord i framtiden. 
 
4. Senter for aldersforskning med eget forskningsutvalg legges ned 1. januar 2010. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til adm. direktørs utredning og vil sterkt understreke målsettingen om å styrke 

aldersforskning som faglig område.  
 
2.   Adm. direktør iverksetter ny organisering basert på prinsippene som vedtas i ny 

forskningsstrategi.  
 
3. Det skal vurderes nye tiltak for å styrke aldersforskningen i Helse Nord i framtiden. 
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4. Senter for aldersforskning med eget forskningsutvalg legges ned 1. januar 2010. 
 
 
STYRESAK 42-2009  FORSKNINGSSTRATEGI I HELSE NORD  
 2010-2013 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret vurderer utkastet til forskningsstrategi som godt. 
 
2. Styret tar adm. direktørs vurderinger til etterretning og anbefaler dem. 
 
3. Den vedtatte strategien implementeres i forskningsutlysningen for 2010. 
 
4. Adm. direktør bes om å komme tilbake til styret høsten 2009 med en revidert versjon av 

forskningsstrategien ut fra presiseringene i denne saken. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret vurderer utkastet til forskningsstrategi som godt. 

 
2. Styret tar adm. direktørs vurderinger til etterretning og anbefaler dem. 

 
3. Den vedtatte strategien implementeres i forskningsutlysningen for 2010. 

 
4. Adm. direktør bes om å komme tilbake til styret høsten 2009 med en revidert versjon av 

forskningsstrategien ut fra presiseringene i denne saken. 
 
 
STYRESAK 43-2009  REVISJONSKOMITEEN I HELSE NORD RHF –  
 VALG AV NYTT MEDLEM OG OPPNEVNING  
 AV LEDER 
 
Styreleder la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Som nytt medlem til revisjonskomiteen velges Kari Jørgensen.  

 
2. Inger Lise Strøm velges som leder for revisjonskomiteen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1.   Som nytt medlem til revisjonskomiteen velges Kari Jørgensen. 
 
2. Inger Lise Strøm velges som leder for revisjonskomiteen. 
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STYRESAK 44-2009  HELSE FINNMARK HF, SALG AV BOLIGER 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende 

personalboliger Helse Finnmark HF i tråd med denne saken. 
 
2. Dersom salgene ville gi en vesentlig lavere salgssum enn fremstilt i sakene fra Helse 

Finnmark HF, skal salgene utsettes til markedsprisen medfører at de kan gjennomføres 
uten vesentlig tap i forhold til bokført verdi for den aktuelle porteføljen sett under ett. 

 
3. Disponering av frigjorte ressurser gjennomføres i samsvar med vedtak i styresak 111-

2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende 

personalboliger Helse Finnmark HF i tråd med denne saken. 
 
2. Dersom salgene ville gi en vesentlig lavere salgssum enn fremstilt i sakene fra Helse 

Finnmark HF, skal salgene utsettes til markedsprisen medfører at det kan gjennomføres 
uten vesentlig tap i forhold til bokført verdi for den aktuelle porteføljen sett under ett. 

 
3. Disponering av frigjorte ressurser gjennomføres i samsvar med vedtak i styresak 111-

2005  Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord. 
 
 
STYRESAK 45-2009  HELSE FINNMARK KIRKENES,  
 PLAN FOR KONSEPTFASE 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF er tilfreds med det arbeidet som er lagt ned i idéfasen for 

renovering av sykehuset i Kirkenes og godkjenner med dette idéfaserapporten.  
  
2. Et nybyggalternativ går ut over den vedtatte investeringsplanen for Helse Nord hvor det er 

lagt til grunn en renovering av sykehuset i Kirkenes innenfor en ramme på 170 mill. 
kroner. Styret ber om at renoveringsalternativet oppdateres og at nybyggalternativet 
utredes i en konseptfase.  

 
3. Styret ber adm. direktør følge opp at idéfaserapporten, denne saken og styringsdokumentet 

for konseptfasen, inneholdende tidsplan, økonomisk ramme og organisering, legges til 
grunn for utredningsarbeidet i Kirkenes.  

 
4. Styret ber om at konseptfaserapport for Helse Finnmark HF Kirkenes og anbefaling i 

forhold til videreføring i et forprosjekt tidlig i 2010, legges frem samtidig med tilsvarende 
sak for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF er tilfreds med det arbeidet som er lagt ned i idéfasen for 

renovering av sykehuset i Kirkenes og godkjenner med dette idéfaserapporten.  
  
2. Et nybyggalternativ går ut over den vedtatte investeringsplanen for Helse Nord hvor det er 

lagt til grunn en renovering av sykehuset i Kirkenes innenfor en ramme på 170 mill. 
kroner. Styret ber om at renoveringsalternativet oppdateres og at nybyggalternativet 
utredes i en konseptfase.  

 
3. Styret ber adm. direktør følge opp at idéfaserapporten, denne saken og styringsdokumentet 

for konseptfasen, inneholdende tidsplan, økonomisk ramme og organisering, legges til 
grunn for utredningsarbeidet i Kirkenes.  

 
4. Styret ber om at konseptfaserapport for Helse Finnmark HF Kirkenes og anbefaling i 

forhold til videreføring i et forprosjekt tidlig i 2010, legges frem samtidig med tilsvarende 
sak for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. 

 
 
STYRESAK 46-2009  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet: Departementet er fornøyd 
med de forbedringer som er gjort med hensyn til rapporteringer.  

- Foretaksmøte, den 9. juni 2009: Styret skal redegjøre for sitt virke med hensyn til 
økonomi m. m. Styrets beretning og årlig melding er grunnlag for presentasjonen som 
utarbeides.  

- Neste styremøte, 22. juni 2009 flyttes til Bodø, av logistikkmessige grunner. Møtet 
avholdes i tidsrommet fra kl. 09.00 til kl. 14.00.  

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Valg av behandlingstilbud til domfelte til tvunget psykisk helsevern – informasjon. 
- Årets lokale lønnsforhandlinger – informasjon  

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
Med henvisning til Helse Nord RHF’s vedtekter § 8, deltok styremedlemmer som er 
valgt av de ansatte ikke under behandling av denne saken. 

- Brev fra Statens Helsetilsyn av 30. mars 2009 ad. oppsummering av 14 tilsyn i 2008 i 
henhold til blodforskriften: Tilbakemelding til styret i Helse Nord RHF, jf. styremøte 
22. april 2009. Adm. direktør kommer tilbake til dette i styremøte i juni 2009. 

- Arbeidsmiljø i sykehus, helhetlig strategi: Orientering om videre prosess i samarbeid 
med tillitsvalgte og vernetjenesten.  

- Samhandlingsavtale mellom KS og Helse Nord RHF: Orientering  
- Pandemiberedskap H1N1: Informasjon 
- Møte med kontaktutvalget for fylkeskommunene i Nord-Norge i Bodø, den 27. april 

2009 
- Brukerkonferanse 2009 i Bodø, utdeling av brukerprisen til Birgit Granhaug, den 28. 

og 29. april 2009 
- Besøksrunde DPS-er Helgeland, den 5. til 7. mai 2009 
- Kick-off for pilotsykehus Helseparken i Mo i Rana, den 7. mai 2009 
- Møte med Riksrevisjonen, den 8. mai 2009 
- Helsekonferansen 2009, den 12. og 13. mai 2009 
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- Interpellasjon til Stortinget vedr tidsbruk ved transport av pasient, orientering om 
kommunikasjonen ved transportoppdrag   

- Interpellasjon til Stortinget, spørsmål fra drosjenæringen på Helgeland 
3. Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning 2008 
4. Revisors årsregnskapskommentarer 
5. Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
STYRESAK 47-2009  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev av 30. mars 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. varsel om 

tvangsmulkt – lukking av pålegg, prehospitale tjenester, Hammerfest Ambulanse 
Vedlegg 1 i brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1. 

2. Brev av 20. april 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. vedtak om 
tvangsmulkt – følgebrev, prehospitale tjenester, Hammerfest Ambulanse 
Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1. 

3. Korrespondanse mellom NN og Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. klagesak XX 
Korrespondansen er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1. 

4. Brev av 23. april 2009 fra LO Finnmark og NHO Finnmark ad. akuttilbud ved Kirkenes 
sykehus 

5. Brev av 28. april 2009 fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
ad. avlutning av tilsynssak 
Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1. 

6. Brev av 4. mai 2009 fra Statens strålevern til Nordlandssykehuset HF ad. rapport etter 
tilsyn ved Nordlandssykehuset HF, den 20.-22. april 2009  
Kopi av brevet ble ettersendt. 

7. Brev av 4. mai 2009 fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
ad. rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenesten ved DPS til voksne med psykiske 
lidelser 
Kopi av brevet ble ettersendt. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
Styresak 47-2009/1 og 2: Påleggene er lukket.  
 
I styresak 47-2009/6 ber styret adm. direktør om tilbakemelding på status i 
Nordlandssykehuset HFs oppfølging av rapporten fra Statens Stråleverns rapport. 
 
 
STYRESAK 48-2009  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
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STYRESAK 49-2009  NASJONALT PROGRAM FOR STABS- OG  
 STØTTEFUNKSJONER (NPSS) –  
 SAMARBEIDSAVTALE 
 Styresaken ble etteranmeldt, og sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar redegjørelsen om det nasjonale programmet til orientering. 
 
2. For å løse det midlertidige behovet for regional samordning i forbindelse med etablering 

av felles nasjonale løsninger innen logistikk- og økonomiområdet opprettes en 
samarbeidsavtale med de øvrige regionale helseforetakene. Avtalen er nødvendig for å 
gjennomføre anskaffelsen av felles nasjonalt system innen logistikk og økonomi. 

 
3. Adm. direktør gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale om en midlertidig organisering av 

en nasjonal forvaltningsorganisasjon og prosedyrene for håndtering av eventuelle 
uenigheter mellom regionene. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar redegjørelsen om det nasjonale programmet til orientering. 
 
2. For å løse det midlertidige behovet for regional samordning i forbindelse med etablering 

av felles nasjonale løsninger innen logistikk- og økonomiområdet opprettes en 
samarbeidsavtale med de øvrige regionale helseforetakene. Avtalen er nødvendig for å 
gjennomføre anskaffelsen av felles nasjonalt system innen logistikk og økonomi. 

 
3. Adm. direktør gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale om en midlertidig organisering av 

en nasjonal forvaltningsorganisasjon og prosedyrene for håndtering av eventuelle 
uenigheter mellom regionene. 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 20. mai 2009 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 12. juni 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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