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PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 25. AUGUST 2009 
 
Styret i Helse Nord RHF avholdt styremøte på Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad, 
den 25. august 2009 – fra kl. 10.45 til kl. 14.50. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Inger Lise Strøm, styremedlemmer Inge Myrvoll, Kari 
Jørgensen, Kåre Simensen, Line Miriam Haugan, Tone Finnesen, Trygve Myrvang, Kirsti 
Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari Jenssen. 
 
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Forfall: 
Styremedlem Terje Olsen. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, fagdirektør Jan Norum, direktør 
for eieravdelingen Paul Martin Strand og leder for internrevisjonen Tor Solbjørg. 
 
 
STYRESAK 63-2009  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 63-2009 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 64-2009 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2009 
Sak 65-2009 Lønnsjustering adm. direktør 

Saken er unntatt off., jfr. Offl § 23, 1. ledd. 
Saken ble behandlet på slutten av styremøtet etter styresak 72-2009.  

Sak 66-2009 Informasjonssikkerhet i helseforetakene – manglende ROS-analyser 
Sak 67-2009 Økonomirapport nr. 6-2009 og 7-2009  

Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart. 
Sak 68-2009 Investeringsplan 2010-2018, mulighetsanalyse og forslag til 

investeringsrammer 
Sakspapirene ble ettersendt. 
Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 64-2009. 

Sak 69-2009 Helgelandssykehuset Mo i Rana – nybygg til rusbehandling, tillatelse til 
å starte opp anskaffelsesprosessen  

Sak 70-2009 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av 

legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus – 
oppsummering 
Saken ble trukket fra styrets behandling i dette styremøtet. 

 4. Pandemi influensa A H1N1 – status 
 5. Årsplan 2010 for styret i Helse Nord RHF 
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 6. Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i 

Helse Nord. Innhold, organisering og framdrift  
Sakspapirene ble ettersendt. 

 7. Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn God Vakt! – videre arbeid 
Sak 71-2009 Referatsaker 
 1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 17. juni 2009 med oversendelse av 

rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenesten ved distriktspsykiatrisk 
senter (DPS) til voksne med psykiske lidelser ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge, Senter for psykisk helse Ofoten 

 2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 24. februar 2009 
 3. Korrespondanse med Helsetilsynet i Finnmark ad. anonymisering av 

pasientopplysninger 
 4. Brev fra Helse Finnmark HF med invitasjon til åpning av 

ungdomspsykiatrisk avdeling i Karasjok, den 22. september 2009 
Kopi av brevet ble ettersendt. 

 5. Brev fra Statens strålevern av 28. august 2009 ad. tilbakemelding 
etter tilsyn 20. til 22. april 2009 – varsel om pålegg, jf. styresak 60-
2009/4 Tilsyn av strålevernet ved Nordlandssykehuset HF, jf. 
styresak 47-2009/6 Referatsaker 
Kopi av brevet ble ettersendt.  

Sak 72-2009 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
STYRESAK 64-2009  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 22. JUNI 2009 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 22. juni 2009 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 65-2009  LØNNSJUSTERING ADM. DIREKTØR 
 Saken ble behandlet unntatt off., jfr. Offl § 23, 1. ledd. 
 Saken ble behandlet på slutten av styremøtet etter  
 styresak 72-2009. 
 
Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Adm. direktørs årslønn fastsettes til kr. 1 585 000,- med virkning fra 1. juli 2009.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Adm. direktørs årslønn fastsettes til kr. 1 585 000,- med virkning fra 1. juli 2009.  
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STYRESAK 66-2009  INFORMASJONSSIKKERHET I  
 HELSEFORETAKENE –  
 MANGLENDE ROS-ANALYSER 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Det gjennomføres foretaksmøte med Helse Finnmark HF, Universitetssykehuset Nord-

Norge HF og Nordlandssykehuset HF, hvor helseforetakene pålegges å gjennomføre 
nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 
2. Risiko- og sårbarhetsanalyser skal være utført innen 15. februar 2010. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Det gjennomføres foretaksmøte med Helse Finnmark HF, Universitetssykehuset Nord-

Norge HF og Nordlandssykehuset HF, hvor helseforetakene pålegges å gjennomføre 
nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 
2. Risiko- og sårbarhetsanalyser skal være utført innen 15. februar 2010. 
 
 
STYRESAK 67-2009  ØKONOMIRAPPORT NR. 6-2009 OG 7-2009 
 Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapportene nr. 6-2009 og nr. 7-2009 til orientering. 
 
2. Styret opprettholder årets resultatkrav som vedtatt i styresak 30-2009 Budsjett 2009 – 

konsolidert. Styret konstaterer imidlertid at det ansees som vanskelig å nå dette 
styringsmålet, og styret justerer prognosen for foretaksgruppen samlet til å være balanse, 
det vil si et regnskapsmessig resultat på 0 kr.  

 
3. Styret ber styrene og ledelsen i helseforetakene om umiddelbart å igangsette nødvendige 

tiltak for å sikre slik resultatoppnåelse. Ikke strengt nødvendig aktivitet bes 
umiddelbart begrenses til et absolutt minimum.  

 
4. Styret viser til styresak 54-2009 Planrammer budsjett 2010 hvor investeringsrammen for 

2010 pr helseforetak ble fastsatt under forutsetning av minimum balanse i 
foretaksgruppen. Under denne forutsetning ble planrammene økt med samlet 93 mill kr til 
nye investeringer i medisinskteknisk utstyr ved de enkelte helseforetak. 

 
De justerte prognosene forutsetter følgende fordeling av prognostisert resultat: 
 Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  - 50 mill kr 
 Nordlandssykehuset HF:  - 23 mill kr 
 Helse Finnmark HF:  - 10 mill kr 
 Helgelandssykehuset HF:  0 kr 
 Sykehusapotek Nord HF:  0 kr 
 Helse Nord RHF og Helse Nord IKT:  + 83 mill kr 
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Styret legger til grunn at de helseforetakene som ikke oppfyller de prognostiserte 
resultatene, får avkortet tilgjengelig investeringsramme 2010 tilsvarende resultatavviket.   

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapportene nr. 6-2009 og nr. 7-2009 til orientering. 
 
2. Styret opprettholder årets resultatkrav som vedtatt i styresak 30-2009 Budsjett 2009 – 

konsolidert. Styret konstaterer imidlertid at det ansees som vanskelig å nå dette 
styringsmålet, og styret justerer prognosen for foretaksgruppen samlet til å være balanse, 
det vil si et regnskapsmessig resultat på 0 kr.  

 
3. Styret ber styrene og ledelsen i helseforetakene om umiddelbart å igangsette nødvendige 

tiltak for å sikre slik resultatoppnåelse. Ikke strengt nødvendig aktivitet bes 
umiddelbart begrenses til et absolutt minimum.  

 
4. Styret viser til styresak 54-2009 Planrammer budsjett 2010 hvor investeringsrammen for 

2010 pr helseforetak ble fastsatt under forutsetning av minimum balanse i 
foretaksgruppen. Under denne forutsetning ble planrammene økt med samlet 93 mill kr til 
nye investeringer i medisinskteknisk utstyr ved de enkelte helseforetak. 

 
De justerte prognosene forutsetter følgende fordeling av prognostisert resultat: 
 Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  - 50 mill kr 
 Nordlandssykehuset HF:  - 23 mill kr 
 Helse Finnmark HF:  - 10 mill kr 
 Helgelandssykehuset HF:  0 kr 
 Sykehusapotek Nord HF:  0 kr 
 Helse Nord RHF og Helse Nord IKT:  + 83 mill kr 
 
Styret legger til grunn at de helseforetakene som ikke oppfyller de prognostiserte 
resultatene, får avkortet tilgjengelig investeringsramme 2010 tilsvarende resultatavviket.   

 
 
STYRESAK 68-2009  INVESTERINGSPLAN 2010-2018,  
 MULIGHETSANALYSE OG FORSLAG TIL  
 INVESTERINGSRAMMER 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 64-2009. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret står fast på tidligere føringer om å realisere overskudd tilsvarende reduksjon i 

åpningsbalanseavskrivninger i HF og tilbakeholdt basisramme.   
 
2. Styret legger til grunn en planleggingsramme for investeringer som baseres på 

driftsoverskudd, tilsvarende tilbakeholdt basisramme i RHF.  
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3. Innenfor investeringsrammen prioriteres følgende: 

a. Fullføring av Nordlandssykehuset Bodø 
b. Nødvendig medisinskteknisk utstyr  
c. Oppstart og fullføring av Nordlandssykehuset Vesterålen i planperioden 
d. Lønnsomme investeringer i sykehus (omstillingstiltak) 
e. Oppfølging av samhandlingsreformen 
f. Oppfølging av lokalsykehusstrategien  
g. Nye sykehusbygg 

 
4. For å bedre grunnlaget for å vurdere, og prioritere investeringsprosjektene må det: 

a. Utarbeides nye investeringsanalyser for alle aktuelle investeringsprosjekt, jfr. 
Konsernbestemmelser for investeringer, med særlig fokus på driftsøkonomiske 
konsekvenser og effekt på helsetilbudet 

b. Bærekraftsanalysene for alle HF, og spesielt for Nordlandssykehuset må gjennomføres 
på nytt, basert på realistiske og oppdaterte forutsetninger 

c. Kjente effekter av samhandlingsreformen skal innarbeides i premissene for rullering 
av investeringsplanen 

 
5. Rullering av investeringsplan 2010-2018 vil bli lagt frem for styret våren 2010. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret står fast på tidligere føringer om å realisere overskudd tilsvarende reduksjon i 

åpningsbalanseavskrivninger i HF og tilbakeholdt basisramme.   
 
2. Styret legger til grunn en planleggingsramme for investeringer som baseres på 

driftsoverskudd, tilsvarende tilbakeholdt basisramme i RHF.  
 
3. Innenfor investeringsrammen prioriteres følgende: 

a. Fullføring av Nordlandssykehuset Bodø 
b. Nødvendig medisinskteknisk utstyr  
c. Oppstart og fullføring av Nordlandssykehuset Vesterålen i planperioden 
d. Lønnsomme investeringer i sykehus (omstillingstiltak) 
e. Oppfølging av samhandlingsreformen 
f. Oppfølging av lokalsykehusstrategien  
g. Nye sykehusbygg 

 
4. For å bedre grunnlaget for å vurdere, og prioritere investeringsprosjektene må det: 

a. Utarbeides nye investeringsanalyser for alle aktuelle investeringsprosjekt, jfr. 
Konsernbestemmelser for investeringer, med særlig fokus på driftsøkonomiske 
konsekvenser og effekt på helsetilbudet 

b. Bærekraftsanalysene for alle HF, og spesielt for Nordlandssykehuset må gjennomføres 
på nytt, basert på realistiske og oppdaterte forutsetninger 

c. Kjente effekter av samhandlingsreformen skal innarbeides i premissene for rullering 
av investeringsplanen 

 
5. Rullering av investeringsplan 2010-2018 vil bli lagt frem for styret våren 2010. 
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STYRESAK 69-2009  HELGELANDSSYKEHUSET MO I RANA –  
 NYBYGG TIL RUSBEHANDLING, TILLATELSE  
 TIL Å STARTE OPP  
 ANSKAFFELSESPROSESSEN 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF gis med dette tillatelse til å starte opp anbudsprosessen for 
ny rusinstitusjon på Helgeland. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF gis med dette tillatelse til å starte opp anbudsprosessen for 
ny rusinstitusjon på Helgeland. 
 
 
STYRESAK 70-2009  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte med statsråd Bjarne Håkon Hansen ad. pandemi influensa A H1N1, den 20. 
august 2009 

- Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet pr. juli 2009 – innkalling til 
møte, den 2. september 2009 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Styresaker fremover: Utsettelser av enkelte saker pga. forberedelsene til pandemien. 
- Strategiarbeid: Styret ønsket et notat om strategiarbeidet over sommeren, ref. 

styreseminar 21. april 2009 på Svalbard. Informasjon om utsettelse. 
- Helgelandssykehuset HF – kommunikasjonstiltak.. Orientering om arbeidet med 

kommunikasjonstiltak ved Helgelandssykehuset Mosjøen, jf. styresak 19-2009 
Evaluering av ny sykehusplattform i Mosjøen. 

- Styresak 38-2009 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord, 
oppfølgingssak. Informasjon om utsettelse av oppfølgingssaken til oktober 2009 og 
orientering om planlagt nasjonal benchmarking på kvalitet og økonomi. 

- Pandemi influensa A H1N1: Oppdatering av status, jf. styresak 70-2009/4 Pandemi 
influensa A H1N1 – status.  

- Anskaffelse av plasmaderiverte legemidler: Orientering ad. varsel om stevning. 
- GodVakt! Arbeidstilsynets brev av 22. juni 2009. Adm. direktør orienterte om de 

eksplisitte forventningene til RHF-et, jf. styresak 70-2009/7 Arbeidstilsynets 
oppfølgingstilsyn GodVakt! – videre arbeid. 

- Viken Senter: Informasjon om utfall av rettssaken mellom entreprenør Storegga og 
Viken senter.  
Denne informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, 12, jf. Fvl. § 13.21. 

3. Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av legetjenesten ved 
kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus – oppsummering  
Saken ble trukket fra styrets behandling i dette styremøtet. 

4. Pandemi influensa A H1N1 – status  
5. Årsplan 2010 for styret i Helse Nord RHF  
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6. Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord. Innhold, 

organisering og framdrift. 
Sakspapirene ble ettersendt. 

7. Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn God Vakt! – videre arbeid  
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
STYRESAK 71-2009  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 17. juni 2009 med oversendelse av rapport fra tilsyn 

med spesialisthelsetjenesten ved distriktspsykiatrisk senter (DPS) til voksne med psykiske 
lidelser ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Senter for psykisk helse Ofoten 

2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 24. februar 2009 
3. Korrespondanse med Helsetilsynet i Finnmark ad. anonymisering av pasientopplysninger 
4. Brev fra Helse Finnmark HF med invitasjon til åpning av ungdomspsykiatrisk avdeling i 

Karasjok, den 22. september 2009 
Kopi av brevet ble ettersendt. 

5. Brev fra Statens strålevern av 28. august 2009 ad. tilbakemelding etter tilsyn 20. til 22. 
april 2009 – varsel om pålegg, jf. styresak 60-2009/4 Tilsyn av strålevernet ved 
Nordlandssykehuset HF, jf. styresak 47-2009/6 Referatsak 
Kopi av brevet ble ettersendt. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
STYRESAK 72-2009  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
 
Bodø, den 25. august 2009 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 25AUG2009 – kl. 14.55 
____________________  
Bjørn Kaldhol 


