
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 23. september 2009 
 
Kl.: 08.30 til ca. 14.30 
 
Sted: Rica Hotel Karasjok 
 
 
  
 





        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.9.2009 200900005-61 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 73-2009  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 23. september 2009 

 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 23. september 2009: 
 
Sak 73-2009 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1
Sak 74-2009 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. august 2009 Side 2
Sak 75-2009 Økonomirapport nr. 8-2009 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 9

Sak 76-2009 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 13/2008: 
Fullmaktsstrukturen i HF-ene, jf. styresak 67-2008  

Side 10

Sak 77-2009 Samhandlingsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og 
Helse Nord RHF 

Side 20

Sak 78-2009 Prosjekt ”verdibasert hverdag” i Helse Nord Side 25
Sak 79-2009 Orienteringssaker Side 28
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig Side 29
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig Side 30
 3. Oppfølging av nasjonal avtale om system for lønn- og 

personalområdet 
Side 31

 4. Avvik innskutt egenkapital i Helse Nord RHF og 
foretaksgruppen 

Side 33

 5. Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 07/08: 
Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet 
ved to lokalsykehus, jf. styresak 49-2008 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 35

Sak 80-2009 Referatsaker Side 36
 1. Brev av 27. august 2009 til Helsetilsynet ad. tilsynssak – 

anonymisering av pasientopplysninger, jf. styresak 71-
2009/3 Korrespondanse med Helsetilsynet i Finnmark ad. 
anonymisering av pasientopplysninger 

 

 2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen 19. juni 2009  
 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 19. august 

2009 
 

 4. Brev av 26. august 2009 fra Helsetilsynet i Finnmark til 
Helse Finnmark HF med endelig rapport fra tilsyn med 
spesialisthelsetjenesten ved distriktspsykiatrisk senter til 
voksne med psykiske lidelser 

 

Sak 81-2009 Eventuelt Side 59
 
 
Bodø, den 9. september 2009 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.9.2009 200900005-62 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
  

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

 

STYRESAK 74-2009  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 25. AUGUST 2009 
 

Møtedato: 23. september 2009 

 
PROTOKOLL 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. 
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 4. Pandemi influensa A H1N1 – status 
 5. Årsplan 2010 for styret i Helse Nord RHF 
 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. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 25. august 2009 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 9. september 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.9.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 75-2009  ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 
 Sakspapirer ettersendes. 
 

Møtedato: 23. september 2009 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.9.2009 200800614-14 134 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 
 

 

STYRESAK 76-2009  OPPFØLGING AV  
 INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 13/2008:  
 FULLMAKTSSTRUKTUREN I HF-ENE,  
 JF. STYRESAK 67-2008 
 

Møtedato: 23. september 2009 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken gis det en orientering om status knyttet til oppfølging av internrevisjonsrapport 
13/2008: Fullmaktsstrukturen i HF-ene. 
 
Bakgrunn 
Styret behandlet denne internrevisjonsrapporten i styresak 67-2008 og fattet følgende vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr 13/08: ”Fullmaktsstrukturen i foretaksgruppen - 

oppsummering” tas til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt. 5: 
 

 Helse Nord RHF bør påse at anbefalingene som er gitt i de enkelte delprosjekter blir 
fulgt opp i helseforetakene.  
 

 Det bør vurderes om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at det bør 
samarbeides om fellesløsninger for hele foretaksgruppen. Det kan for eksempel synes 
naturlig å se på om begrepsbruk, stillingsbetegnelser osv bør harmoniseres ikke bare 
innenfor hvert foretak, men i hele foretaksgruppen. 

 
3. Styret ber om senest i løpet av våren 2009 å bli orientert om status i de problemstillinger 

som tas opp i rapporten. 
 
I styremøte, den 22. Juni 2009 orienterte adm. direktør muntlig om at tilbakemeldingen jf. 
punkt 3 i styrets vedtak ble utsatt over sommeren. 
 
Vurdering 
Rapporten og oppfølging i foretakene og regionalt er tatt opp på møte med foretakenes 
økonomisjefer i februar 2009.  
 
Når det gjelder oppfølgingen i de enkelte foretakene vises det til vedlagte brev. 
 
Når det gjelder vedtakets punkt om samarbeid om fellesløsninger for hele foretaksgruppen har 
det siden 2008 blant annet blitt gjennomført følgende: 

 
i. Standardisering av budsjettprosess 
ii. Mal for tiltaksrapportering 
iii. Retningslinjer for risikostyring (styresak 31-2009) 
iv. Styrking av controllerfunksjonen (styresak 32-2009) 
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Når det gjelder punktet om at det bør vurderes om begrepsbruk og stillingsbetegnelser skal 
harmoniseres ikke bare innad i helseforetakene, men i hele foretaksgruppen har det foreløpig 
ikke blitt satt i verk et regionalt arbeid. Det er slik at det er frihet for foretakene til selv å 
definere begreper og stillingsbetegnelser som henger sammen med den interne 
organiseringen.  Disse ulikhetene skaper igjen noen utfordringer knyttet til arbeid med å 
utarbeide felles retningslinjer og beskrivelser. Samtidig er det viktig at foretakene selv har 
økonomiske rutiner som er kjente i foretaket og som blir praktisert konsekvent. Nytten av å 
standardisere begrepene og stillingsbetegnelser ytterligere vil være naturlig å vurdere behovet 
for i forbindelse med implementering av regional fellesløsning for HR-/lønnssystem. 
 
Konklusjon 
Økonomisk styring og interne kontrollrutiner henger tett sammen og Helse Nord RHF vil 
fortsatt ha fokus på dette området. Det vises for øvrig også til styresak 79-2009/3 om nytt HR-
system hvor det blant annet vil bli vurdert i hvilken grad ytterligere regionale fellesløsninger 
skal implementeres. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret tar oppfølgingen av internrevisjonsrapport nr. 13/2008: Fullmaktsstrukturen i HF-ene 
til orientering. 
 
 
Bodø, den 9. september 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: Brev fra Helgelandssykehuset HF av 28.8.2009 
 Brev fra Nordlandssykehuset HF av 28.8.2009 
 Notat fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.8.2009  
 Brev fra Helse Finnmark HF av 1.9.2009 
 
Utrykte vedlegg: Internrevisjonsrapport 13/2008 
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      Økonomi 
                                   BODØ   

 
  
 
 
 

   
Helse Nord RHF 
 
 
8038  Bodø 
 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2008/824/GAN 

Dato: 
28.08.2009 

Oppfølging av internrevisjonsrapport 13/2008 - fullmaktsstrukturen  

Viser til brev av 7.7.2009 ang oppfølging av internrevisjonsrapport 13/2008 om fullmaktsstruktur og 
styrets vedtak i sak 67/2008. 
 
Jamfør ovennevnte rapport vurderer internrevisjonen det slik at fullmaktsstrukturen i 
Nordlandssykehuset legger godt til rette for budsjettansvarliges styring av kostnadene på det området 
de har ansvar for. I Nordlandssykehuset er det i all hovedsak ledere med budsjettansvar som kan 
forplikte foretaket gjennom attestasjon. Imidlertid er det i enkelte tilfeller slik at andre enn 
budsjettansvarlig kan utløse kostnader. I hovedsak er dette knyttet til rekvirering av ekstravakt 
utenfor ordinær arbeidstid, og enkelte materiellposter. Det er imidlertid innenfor flere av 
ansvarsområdene allerede etablert rutiner som skal sikre forsvarlig adferd mht nødvendig utløsning 
av kostnader når attestasjonsansvarlig ikke er tilstede. 
 
Nordlandssykehuset har i løpet av våren forberedt etablering av ny klinikkorganisering fra 1. 
september 2009, der revisjon av fullmaktsstruktur er en del av prosessen. I påvente av endelig 
konklusjon vedr stabsorganisering valgte vi å skyve revisjon av fullmaktsstruktur til høsten 2009. 
Anbefalingene fra internrevisjonen vil bli søkt innarbeidet i revidert fullmaktsstruktur. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Gro Ankill 
Økonomisjef 

 
 
 
 
 

 
 
Kopi: Direktør Eivind Solheim 
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Sak:  Fullmaktsstrukturen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF   
Til: Helse Nord RHF    
Fra:  Universitetssykehuset Nord-Norge HF v/Thomas Krogh og Jorunn Lægland  
  
 
Sammendrag  
UNN HF har som et ledd i omorganiseringen foretatt nødvendige endringer i sitt fullmaktsregister. 
Samsvar mellom budsjettansvar og attestasjonsfullmakt er et prinsipp som skal følges i høyest mulig grad. 
Antall personer med attestasjonsfullmakt for enten fakturasystemet Basware eller lønns- og 
personalsystemet GAT er redusert til 257, mens 366 har fått tildelt en kontrollfunksjon av faktura/bilag.  
 
 
Bakgrunn 
Helse Nord RHF foretok i 2008 utredninger av ”Håndtering av fullmaktsstrukturen i helseforetakene” og 
kom med noen anmerkninger til hvordan praksisen har vært ved de forskjellige helseforetakene. UNN HF 
gjennomgikk i samme periode en omorganisering hvor det ble etablert en ny klinikkstruktur med et nytt 
ledelsesnivå. Det var av den grunn nødvendig å utarbeide en ny fullmaktsstruktur som ville passe den nye 
organisasjonsmodellen med intensjon om også å imøtekomme anmerkningene gitt UNN HF i 
Internrevisjonsrapport 09/08.  
 
 
Svar på anmerkninger 
Det er spesielt to momenter som internrevisjonen har påpekt og som den nye fullmaktsstrukturen har 
forsøkt å håndtere på en best mulig måte.  
 

1) Det høye antallet ansatte som er registrert med attestasjonsfullmakt 
2) Manglende samsvar mellom budsjettansvar og attestasjonsfullmakt 

 
Ad. 1 Antall ansatte med attestasjonsfullmakt 
Det har vært et høyt antall med attestasjonsfullmakt ved UNN HF. Ved utgangen av 2008 var ca. 860 
personer tildelt en slik fullmakt. Det er viktig å presisere at dette var fullmakter både for fakturasystemet 
Basware og lønns- og personalsystemet GAT, og at ca. 150 av disse gjaldt eksternfinansierte prosjekter 
og ansatte ved Nasjonalt senter for telemedisin.  
 
Full gjennomgang av fullmaktsregisteret ble gjennomført rundt årsskiftet 2008/2009. Senter for økonomi 
og analyse har nå, basert på innmeldingene fra enhetene, et ajourført fullmaktsregisteret som sikrer 
kontroll med helseforetakets attestasjonsfullmakter for systemene Basware og GAT. Tabell 1 viser at 
antall fullmakter pr. 31. mai i år var redusert til 257 ansatte, mens ytterligere 366 ansatte har fått tildelt en 
fullmakt til å kontrollere fakturaer og bilag. En tilleggsdimensjon i det nye registeret er forbedrede 
sorteringskriterier. Det kommer tydelig fram om en person kun har fullmakt i et av systemene. Dette var 
ikke på samme måte på plass i det forrige fullmaktsregisteret og vanskeliggjorde muligheten for god 
informasjon om antall fullmakter pr. system. 
 
Ad. 2 Manglende sammenheng mellom budsjettansvar og attestasjonsfullmakt 
UNN har valgt å legge kontroll av budsjettmessig dekning inn som en del av kontrollene ved attestasjon 
av kostnader og ikke ved anvisning slik man ofte ser i andre fullmaktsstrukturer. Dette er naturlig 
ettersom anvisning her skjer ved en seksjon som ikke har budsjettansvar for de aktuelle kostnadene. Ved å 
legge anviserrollen sentralt oppnås det en annen type kvalitetskontroll. Det sikrer lik behandling i hele 
helseforetaket, overholdelse av lovkrav, retningslinjer og avtaler og kan kompensere for noe manglende 
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økonomikompetanse ute i linjen. Videre gir det økonomirådgiverne i seksjon for budsjett og analyse god 
innsikt i hva som skjer i organisasjonen, noe som er nyttig ved budsjettoppfølging mot avdelingene.  
 
Prinsippet om størst mulig samsvar mellom budsjettansvar og attestasjonsfullmakt skal tilstrebes, men 
praktiske løsninger må finnes for å gjøre hverdagen enklere. Dette uten at det går ut over ledernes 
oversikt over bruken av sine budsjettmidler. Ledelsen ved UNN HF vedtok derfor den 10. februar i år å 
skille mellom attestasjonsfullmakt og fakturakontroll. De med attestasjonsfullmakt skal være personer 
med budsjettansvar eller med spesiell delegering fra disse. 
 
Fullmaktsstrukturen inneholder seks nivåer hvor administrerende direktør, med det overordnede 
budsjettansvaret er gitt nivå 0. De andre nivåene er: 
 
Nivå 1 = Klinikk-/Senter-/Stabsledere 
Nivå 2 = Avdelingsledere 
Nivå 3 = Seksjonsledere 
Nivå 4 = Prosjektansvarlige 
Nivå 5 = Kontrollfunksjon 
 
Det er kun personer betegnet med Nivå 1-4 som har fått tildelt attestasjonsfullmakt, dvs. seksjonsledere 
og ledelsesnivåene over, samt prosjektansvarelige. Personer uten budsjettansvar er lagt under Nivå 5 og 
har ingen attestasjonsfullmakt, kun en kontrolloppgave av faktura/bilag. Tabell 1 viser hvordan 
fullmaktene etter en slik gruppering vil se ut. Fullmaktene er fordelt pr. enhet og pr. nivå.  
 
 
Tabell 1 Antall fullmakter UNN HF – Basware og GAT  

Klinikk/Senter/Stab Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Totalt 

10 - Akutt og prehosp. 1 16 8 4 31 60
11 - Longyearbyen 1 6 7
12 - Kir., kreft- og KK 1 4 5 9 36 55
13 - Hjerte og lungeklinikken 1 4 1 15 21
14 - Nevro- og ortopedklinikken 1 5 5 30 41
15 - Medisinsk klinikk 1 3 7 15 27 53
16 - Rehabiliteringsklinikken 1 5 3 5 14 28
17 - Barne- og ungdomsklinikken 1 4 6 7 10 28
20 - Allmennpsyk. Klinikk 1 6 9 4 38 58
21 - Rus og spes.psyk.klinikk 1 8 13 5 25 52
30 - Diagnostisk klinikk 1 5 16 4 40 66
40 - Samhandling og telemed. 1 2 1 8 2 14
45 - Drift og eiendom 1 3 9 4 54 71
52 - Adm. Serviceenhet 1 1 1 3 3 9
54 - Forskn.fag.kv.uv. 1 5 1 7
56 - Kommunikasjonsstab 1 1 2
58 - HR og organisasjonsutv. 1 2 1 11 15
60 - Økonomi og analyse 1 1 1 3 12 18
62 - Fellesinnt./-kostnader 1 7 10 18

Totalt 17 69 87 84 366 623

 
 
Nivåkodene vil kunne brukes til å skaffe til veie oversikter over antall med fullmakter på forskjellige 
ledelsesnivå i organisasjonen, og kan også benyttes som kontrollfunksjon for å sikre at ikke en 
underordnet vil måtte attestere for anskaffelser en overordnet har foretatt. Noe som er uheldig sett fra et 
kontrollperspektiv og påpekt spesielt av Internrevisjonen. 
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Senter for økonomi og analyse vil utføre årlig kvalitetskontroll av fullmaktsregisteret. Det kan skje ved at 
enhetene blir bedt om å gjennomgå tilsendt liste av gjeldende fullmakter og navngi hvem som fortsatt skal 
ha navnet sitt på listen. Det vil som før være mulig å tilføre nye attestasjonsfullmakter kontinuerlig og 
eventuelt også være tidsspesifikk (fra dato – til dato) i forbindelse med ferieperioder, men ved den årlige 
revisjonen skal det være en bedre kontroll for å slippe og få den store oppsamlingen av fullmakter som 
tidligere har vært et problem.
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Helse Nord RHF 
 
8038 Bodø       Hammerfest 1. september 2009 
 
 
 
 
 
Helse Finnmark viser til brev av 2.6.09 om rapportering i fht internrevsjonsrapport 11/08. 
 
Viser til internrevisjonsrapport nr 11/08 Fullmaktsstrukturen ved Helse Finnmark HF datert den 
2. juni 2008 og vil komme med følgende svar til punkt 3 oppsummering og anbefalinger. 
 
Ved Helse Finnmark HF er kontroll av budsjettmessig dekning lagt til attestant, dermed er det 
viktig at det er samsvar mellom budsjettansvar og attestasjonsfullmakt. Slikt samsvar foreligger 
imidlertid ikke alltid, ettersom attestasjonsrett også er delegert til ansatte uten budsjettansvar i 
foretaket. 
  
Helse Finnmark har gjennomført en omorganisering pr. 15. juni 2009. Dette innebærer at 
budsjettansvar og attestasjonsrett nå samsvarer. Det er utarbeidet "prosedyre for delegering av 
fullmakt for Helse Finnmark" som iverksettes 1.oktober 2009.  
  
For mange viktige anskaffelser er den budsjettansvarlige med i bestillingsprosessen og har 
innflytelse på denne, men dette er ikke alltid tilfelle.  
  
Jfr. svaret ovenfor. 
  
Som påpekt i pkt. 2.2 kan ikke en hensiktsmessig fullmaktstruktur alene sikre den 
budsjettansvarlige styring med kostnadene på sitt ansvarsområde, men det bør tilstrebes en 
fullmaktstruktur som så langt det er praktisk mulig bidrar til slik styring. Inter revisjonen 
anbefaler derfor foretaket å innføre begrensninger i hvilke koststeder den enkelte kan attestere 
på, eventuelt også beløpsmessige begrensninger ved attestering, og å vurdere rutinene for 
delegering av attestasjonsfullmakt tl ansatte uten budsjettansvar nærmere. 
  
Det er utarbeidet "prosedyre for delegering av fullmakt for Helse Finnmark" som iverksettes 1. 
oktober 2009. Det er iverksatt et arbeid vedr. å vurdere attestasjonsbegrensning i BasWare som 
er foretakets elektroniske fakturabehandlingssystem. Beløpsgrense er foreløpig bare lagt på 
anvisningsfullmakten. 
  
Direktør for Helse Finnmark HF har vedtatt å sette i gang med evaluering av organiseringen av 
foretaket. Som et ledd i denne prosessen anbefaler internrevisjonen at det foretas en 
risikovurdering for å avklare om den valgte strukturen og øvrige rutiner og tiltak samlet sett gir 
de budsjettansvarlige reelle muligheter og gode forutsetninger for å styre kostnadene på sine 
ansvarsområder, eller om rutinene bør forbedres, eventuelt suppleres med nye tiltak. En slik 
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vurdering vil naturlig omfatte bl.a. gjeldende rutiner for budsjettoppfølging, retningslinjer for 
rekvirering av overtid og ekstravakter, ajourhold av fullmaktsregistre m.m. 
  
Se svar ovenfor. I økonomihåndboken som er under revidering vil rutine for budsjettoppfølging 
revideres. Budsjettoppfølging skjer i dag på avdelingsnivå med budsjettansvarlig leder. Det er 
utarbeidet retningslinjer for rekvirering av overtid og ekstravakter. Rutiner for ajourhold av 
fullmaktsregistre utarbeides i forbindelse med økonomihåndbok som er under revidering. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Lill-Gunn Kivijervi 
Økonomisjef 
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STYRESAK 77-2009  SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM 
 KOMMUNENE I NORD-NORGE OG  
 HELSE NORD RHF 
 

Møtedato: 23. september 2009 

 
Oppsummering 
Med den økte innsatsen som må legges i samarbeidet med kommunene generelt og som følge 
av samhandlingsreformen spesielt er det viktig at det blir etablert et formelt dialogpunkt 
mellom kommunesektoren i Nord-Norge og Helse Nord RHF. Her anbefales derfor at adm. 
direktør gis ansvar for å framforhandle en samarbeidsavtale med KS i de tre fylkene som 
sikrer en samordnet og mer systematisk kontakt mot kommunesektoren. 
 
Utvikling av kontakten mellom kommunesektoren i Nord-Norge og Helse Nord RHF 
Det foregår allerede i dag en utstrakt kontakt mellom kommunene og helseforetakene. Dette 
gjelder både omkring enkeltpasienter og på system/organisasjonsnivå. Flere av 
helseforetakene har allerede fått på plass egne samhandlingsavtaler med kommunene. Slike 
avtaler er nødvendige for å sikre at samhandlingen er forankret på ledelsesmessig plan i 
kommunene. Dette gjelder ikke minst med den oppmerksomhet som blir om felles ansvar for 
løsningene, styrking av helsetjenesten i kommunene og behovet for definerte 
samhandlingsmønstre.  
 
Helse Nord RHF har ansvar for det samlede spesialisthelsetjenestetilbud til landsdelens 
befolkning. Visjonen i Helse Nords strategi er ”Helse i nord der vi bor”. Dette innebærer at 
befolkningen får sitt tilbud lokalt på tjenestefelt med store krav til nærhet og/eller når mange 
pasienter trenger et tilbud. Generelt kan vi si at vår desentraliserte struktur er en fordel så 
lenge vi også aksepterer en viss grad av omstilling og endring for å sikre moderne og 
effektive tjenester. Det er følgelig et mål å opprettholde en god ”lokal selvforsyningsgrad” når 
det gir god behandling. Samtidig er behandlingskjeden organisert slik at ved noen lidelser så 
skal den enkelte pasient få behandling flere steder. Dette gjelder særlig når kravet til 
spesialisert behandling øker bl.a. innenfor den akutte kirurgiske virksomhet. I tillegg har vi 
regionale tilbud bl.a. innenfor rus og psykisk helsevern, kreft og hjertebehandling.  
 
Helse Nord RHF’s regionale ansvar innebærer også omfattende planleggingsarbeid med sikte 
på langsiktig utvikling av helsetjenesten. Det regionale helseforetaket fordeler ressurser 
mellom helseforetak. Rammene for utvikling av spesialisthelsetjenesten lokalt legges med 
konsekvenser for lokalsamfunn på tvers av fylkes- og kommunegrenser. Disse forhold gjør 
det viktig for Helse Nord RHF å ha kontakt med representanter for kommunene.  
 
I Nord-Norge er det 88 kommuner, 42 av disse har færre enn 2000 innbyggere. Under ti av 
kommunene har mer enn 10 000 innbyggere. Kommunene har ulike forutsetninger for å yte 
gode helsetjenester til befolkningen. Skal Helse Nord RHF’s arbeid med planlegging og 
utvikling av helsetjenestene, fordeling av ressurser og bidrag til en samlet utvikling av 
landsdelen ivaretas på en god måte er det nødvendig å ha god kontakt med representanter for 
kommunesektoren. Her er Kommunenes Sentralforbund (KS) i Nordland, Troms og Finnmark 
det naturlige kontaktpunkt. Organisasjonen har tre fylkeskretser, men ett regionalt sekretariat.  

side 20



 
 
Innhold og omfang på samhandlingen må utvikles i et samarbeid med KS. Dette må bygge på 
det samarbeidet som skjer i helseforetakene. Sett fra Helse Nord RHF’s side er følgende 
forhold viktige å få ivaretatt i en avtale: 
 Etablering av ett årlig møtepunkt mellom ledelsen for KS Nord-Norge og styret i Helse 

Nord RHF med formål å oppdatere på utfordringer for en samlet helsetjeneste i landsdelen 
og med særlig vekt på samhandling 

 Etablering av et fast dialogforum med representanter for kommunesektoren i Nord-Norge. 
Innhold og omfang av dette forumet må utvikles i samarbeid med representanter for 
kommunesektoren. Det er viktig at dette forumet både har representasjon fra politisk, 
administrativt og faglig nivå i kommunene 

 Mulighet for deltakelse fra Helse Nord RHF på kommunesektorens årlige samlinger i 
landsdelen. 

 Få utviklet gode og systematiske rutiner for høringer i viktige saker som er til behandling i 
Helse Nord RHF’s system 

 Få system for oppnevning av representanter fra kommunesektoren til utredninger og 
planarbeid som Helse Nord RHF gjennomfører som sikrer representativitet og legitimitet 

 Få økt bevissthet om behovet for lokal samhandling ved utvikling og endring av 
kommunenes helsetjeneste 

 Etablere organisasjonsmessige forutsetninger for å kunne ”samle landsdelen” i spørsmål 
av betydningen for hele helsetjenesten eksempelvis på IKT området. 

 Gode systemer for kommunikasjon og utveksling av informasjon omkring 
samhandlingstiltak i landsdelen 

 
Her presenteres ikke noen skisse til hvordan strukturen i samhandlingen kan være ut over det 
som framgår ovenfor. Den må utformes i samarbeid med KS. Et naturlig utgangspunkt for 
bygging av organisasjon er at basisstrukturen skal ligge på HF-nivå. Her er etablert 
samhandlingsorganer som er representative for kommunene i nedslagsfeltet. Et alternativ kan 
være at samhandlingsorganet på RHF-nivå bygger på/tar opp i seg representasjon fra 
samarbeidet med kommunene på helseforetaksnivå. . 
 
Det vil også være naturlig i arbeidet med denne samhandlingsavtalen å innlemme 
samhandlingen vi har med fylkeskommunene i en framtidig felles avtale. Slik kombineres 
perspektivene fra tjenesteinnhold, organisering og regional utvikling på en felles arena for alle 
aktører med ansvar. Dette gir også muligheter til å ta opp felles og omfattende utfordringer 
eksempelvis i forhold til framtidig rekruttering og utdanning i større bredde og med mer 
slagkraft. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Kommunene i Nord-Norge er for Helse Nord en svært viktig samhandlingspartner for å 

utvikle og bedre tilbudet til befolkningen. Styret i Helse Nord RHF vil sterkt understreke 
behovet for ytterligere å styrke og systematisere samhandlingen i og mellom alle nivå i 
helsetjenesten. 

 
2. En avtale om samhandling mellom kommunene i landsdelen og Helse Nord RHF vil være 

et bidrag til utvikling av gode og bærekraftige helsetjenester som også vil tjene en samlet 
utvikling av landsdelen.  

 
3. Styret vil understreke behovet for at en i avtalen også retter oppmerksomheten om felles 

framtidige utfordringer mht. utdanning og rekruttering av helsepersonell. 
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4. Adm. direktør gis i oppdrag å få etablert en samhandlingsavtale med Kommunenes 

Sentralforbund i Nord-Norge på vegne av kommunene. En slik avtale bør også innlemme 
samarbeidsavtalen med fylkeskommunene. 

 
 
Bodø, den 9. september 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg 
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Vedlegg 
 
Strategisk forankring - forbedring gjennom samarbeid. 
Erkjennelsen av at videre utvikling av en god helsetjeneste til befolkningen ligger i god 
samhandling har vært til stede helt fra etableringen av helseforetakene. Forbedring gjennom 
samarbeid mellom enheter og nivåer har vært en hovedstrategi. Dette handler bl.a. om: 
 Enhetene blir hver for seg lett for små 
 For å få til sømløse overganger i tjenestene 
 For å få bedre deling av kunnskap og andre ressurser 
 For bedre å utnytte felles løsninger og nettverk 
 For bedre å kunne bruke den fordelen som ligger i en oversiktlig organisert helsetjeneste 
 
Det er gjort en rekke tiltak internt mellom helseforetakene og kommunene med utgangspunkt 
i denne overordnede erkjennelse og medfølgende strategi. Som samlet grep i hele landsdelen 
er det særlig grunn til å trekke fram vår egen IKT-strategi og de løsninger som er utviklet mot 
kommunehelsetjenesten. Selv om det fortsatt er lagt igjen så har et samlet grep om IKT 
utviklingen inkludert bedre løsninger mot kommunehelsetjenesten gitt oss gode forutsetninger 
for å tilby befolkningen bedre tjenester. 
 
Helse Nord RHF har siden 2003 hatt en samarbeidsavtale med fylkeskommunene i Nord-
Norge. Denne har først og fremst vært viktig for å kunne ha en formalisert dialogarena med 
fylkeskommunene om viktige sider ved Helse Nords virksomhet. Kontaktpunktet brukes i 
varierende grad.  
 
Kommunene er, i tjenestesammenheng, spesialisthelsetjenestens viktigste samarbeidspartner. 
Her er det i gang arbeid med å få etablert formelle samarbeidsavtaler mellom helseforetakene 
og kommunene i eget geografisk område. Flere av helseforetakene har allerede på plass slike 
avtaler ut fra litt forskjellig mal.  
 
Mellom fastlegene i landsdelen og Helse Nord RHF er det et etablert et eget dialogforum som 
drøfter viktige samhandlingsproblemstillinger. 
 
Avtale mellom Helse Midt Norge og KS Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og 
Romsdal 
Denne avtalen bygger intensjonsmessige på samme forhold som er utgangspunktet for dette 
forslaget. Sentralt er etablering av felles arenaer og prosesser for samhandling. 
Utgangspunktet er involvering både på faglig, administrativt og politisk nivå. Det legges opp 
til mer forpliktende samarbeid om tiltak og oppgaveløsning. Det skal legges opp til å utvikle 
nye modeller for faglige og økonomiske løsninger.  
 
I avtalen er det etablert følgende arenaer og organer for samhandling i Midt-Norge: 
 Et bredt sammensatt samhandlingsutvalg 
 En årlig samhandlingskonferanse for hele regionen 
 En rådgivende helsefaglig ressursgruppe 
 
Avtalen mellom fylkeskommunene og Helse Nord RHF 
Avtalen mellom fylkeskommunene og Helse Nord RHF omfatter følgende:  
 
Fylkeskommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF er enige om å formalisere sitt 
samarbeid. Det skjer for å sikre informasjonsutveksling og kommunikasjon om utviklingen av 
spesialisthelsetjenesten i landsdelen. Partene er enige om at ansvaret for tjenestene best kan 
ivaretas når regionale folkevalgte synspunkter også er del av Helse Nords beslutningsgrunnlag 
i saker av vesentlig betydning for tilgjengeligheten i tjenestetilbudet.   
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1. Det etableres et kontaktforum bestående av en representant fra politisk ledelse i hver av de 

tre fylkeskommunene, styreleder og administrerende direktør i Helse Nord. Det avvikles 
årlige tre kontaktmøter mellom Helse Nord RHF og fylkeskommunene. Ett av disse skjer i 
tilknytning til et styremøte i Helse Nord RHF. Helse Nord RHF ivaretar 
sekretariatsfunksjoner. I kontaktmøtene skal orienteres om bl.a. 
- utviklingen i spesialisthelsetjenesten 
- planer fylkeskommunene eller Helse Nord har av betydning for 

spesialisthelsetjenesten 
- aktuelle saker 

  
Fylkeskommunenes representanter i kontaktforumet inviteres til Helse Nord RHF’s 
seminarer for helseforetaksstyrene.   

 
2. Samarbeidet mellom fylkeskommunene i Nord-Norge og Helse Nord skal omfatte 

 Fylkeskommunene skal årlig motta Helse Nord RHF’s plan og melding. 
 Fylkeskommunene skal kunne uttale seg om vesentlige endringer av funksjons- og 

oppgavefordeling mellom helseforetakene, som er av betydning for tilgjengeligheten 
til helsetjenester, før behandling i Helse Nord RHF’s styrende organer.  

 Planer for utvikling og prioritering av faglige områder skal fylkeskommunene kunne 
uttale seg om. 

 Fylkeskommunene skal orienteres om forhold som i vesentlig grad påvirker 
spesialisthelsetjenestetilbud, sysselsetting etc. i Helse Nord RHF. 

 Helse Nord RHF skal kunne uttale seg om endringer av fylkeskommunale 
utdanningstilbud, av betydning for spesialisthelsetjenesten, før behandling i 
fylkeskommunens styrende organer.  

 Fylkeskommunene skal orientere, informere og innlede samarbeide med Helse Nord 
om endringer av samferdselspolitikk/kommunikasjoner som kan påvirke 
pasientstrømmer og tilgjengelighet i regionen. 

 Helse Nord RHF inviteres til å delta i fylkeskommunenes regionale utviklingsarbeid. 
 Helse Nord RHF og de tre fylkeskommunene skal vurdere felles satsing på 

forebyggende helsearbeid, forskning og kompetanseutvikling. 
 Helse Nord RHF’s ledelse inviteres årlig til fylkestingene for å presentere status og 

utviklingstrekk som grunnlag for debatt i fylkestingene. 
 Saker av spesiell betydning kan tas opp mellom partene ved behov. 
 Fylkeskommunene orienteres rutinemessig om sakslister til styremøtene i Helse Nord. 
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STYRESAK 78-2009  PROSJEKT ”VERDIBASERT HVERDAG”  
 I HELSE NORD 
 

Møtedato: 23. september 2009 

 
Bakgrunn 
De regionale helseforetakene er bærere av felles nasjonale verdier vedtatt i 2002 ved innføring 
og oppstart av Helseforetaksreformen i Norge. Kvalitet - Trygghet - Respekt er 
kjerneverdier som sammen danner spesialisthelsetjenestens verdigrunnlag. Intensjonen ved 
helsereformens oppstart var at de nasjonale verdiene skulle defineres og implementeres på 
alle nivåer i helseforetakene, både regionalt og lokalt. 
 
Helse Nord har utarbeidet etiske retningslinjer for ansatte i Helse Nord i 2007 som skal gjelde 
for alle ansatte i foretaksgruppen. Helse og omsorgsdepartementet påla i 2009 de regionale 
helseforetakene i større grad å sette verdispørsmål på dagsorden og at kjerneverdiene skal 
brukes aktivt som styringsredskap. Verdiene skal også komme til uttrykk gjennom 
foretakenes virksomhetskultur og medarbeidernes holdninger. 
 
Helse Nord trenger å definere hva kjerneverdiene betyr på alle nivåer i organisasjonen. Hver 
medarbeider og de som vi er til for – pasienten med pårørende – er en del av miljøet på våre 
helseinstitusjoner, og ledelse er dokumentert den enkelte faktor som påvirker miljøet mest. 
 
Med denne bakgrunnen ønsker Helse Nord å sette fokus på ledelse og lederskap, på 
medarbeideren og medarbeiderskap, og på organisasjonen som arbeidsplass og som 
tjenesteyter. 
 
Helse Nord ønsker at organisasjonen skal være kjent for å være preget av helhetlig og 
verdibasert ledelse der etikken er synlig i hverdagen.   
 
Mål 
Prosjektet har som mål å bidra til bygging av en felles organisasjonskultur i Helse Nord 
gjennom å gi større oppmerksomhet om verdier og etikk, blant annet gjennom utøvd 
verdibasert hverdag. Prosjektet skal også bidra til å utvikle medarbeiderskapet, med den 
hensikt å trygge og myndiggjøre våre medarbeidere i sitt arbeid. 
 
Teorigrunnlag og metode 
Autentisitetsetikken i Charles Taylors tolking utgjør teoretisk fundament for prosjektet. 
Taylor sier mye om å bruke dialogen og å gi rom for refleksjon. Han mener at vi bestandig er 
en del av en større helhet og om viktigheten av å stå sammen for det som er felles. Taylor 
mener også at ferdigheter som å lede verdibasert må trenes, det etiske språket må brukes og 
alle tilstede må ha mulighet til innspill og har et ansvar til å ta sin plass. 
 
Kafédialog etter modell Jakobsen og Nystad vil bli brukt som hovedmetode og i tillegg 
undervisning og veiledning i bruken av verdibasert hverdag. 
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Prosjektorganisering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjekt 
Prosjekttid planlegges til to år med oppstart 15. juni 2009, og med mulighet til å forlenge det i 
ett år. 
 
Prosjekteier er adm. direktør i Helse Nord RHF. 
 
Fokus i 2009 og i første halvår i 2010 vil være ledelse og lederskap. 
Fokus andre halvår 2010 og første halvår 2011 vil være medarbeidere og medarbeiderskap og 
organisasjonen Helse Nord.  
 
Prosjektleder er ansatt i 100 % stilling under prosjektperioden. Styringsgruppe etableres for å 
følge opp avtalte rammer, milepæler og målsettinger. Referansegruppe skal komme med 
innspill på utfordringer underveis. Prosjektgruppe/arbeidsgruppe som består av ledere for 
arbeidsgruppene på hvert helseforetak og andre engasjerte personer vil utveksle erfaringer, 
løse faglige og andre utfordringer, finne praktiske løsninger og muligheter til samhandling 
mellom foretakene.    
 
Det etableres en arbeidsgruppe på hvert helseforetak, der lederen for arbeidsgruppen inngår i 
prosjekt-/arbeidsgruppen i prosjektet på RHF-nivå. Den lokale arbeidsgruppen sørger for 
organiseringen av arbeidet i helseforetaket. Prosjektleder er behjelpelig i dette arbeidet. 
 
Prosjektet vil senere vurdere om det vil være hensiktmessig med nettverksgrupper mellom 
HF-enes arbeidsgrupper. Felles nettsted for prosjektet etableres. 
 
Fremdrift  
Informasjon, planlegging i hvert foretak og etablering av arbeidsgrupper starter opp etter 
informasjon i direktørmøte og styremøte, september-oktober 2009. 
 
Medarbeiderundersøkelsen høsten 2009, som omfatter alle Helse Nord ansatte, vil kunne 
levere data som sier noe om status i dag. Undersøkelsen er i tillegg en forutsetning for å 
kunne vurdere fremtidig effekt vedrørende forhold til og aktiv bruk av verdigrunnlaget i Helse 
Nord. 
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Arbeidet skal legges til etablerte arenaer. ”Kick off” for lederne planlegges til Regional 
Ledersamling, den 25. og 26. februar 2010. Oppfølging og arbeid videre er planlagt lagt til 
Regional Ledersamling 2011. 
 
Prosjektleder vil ha en veiledende og undervisende rolle. I tilegg kommer ressurspersoner som 
brukes ved ledersamlinger og lokalt i helseforetakene. 
 
Mandat 
 Gjennomføre en prosess der det nasjonale verdigrunnlaget, kvalitet – trygghet – respekt 

defineres på alle nivåer i organisasjonen og der alle ansatte inviteres til å delta. Prosessen 
skal omhandle betydningen av verdiene for den enkelte, for arbeidsplassen og for de som 
vi er til for – pasienten med pårørende  

 Fremme en kultur der dialog brukes aktivt og der etikken løftes frem i hverdagen.  
 Undervise og veilede toppledere i verdibasert ledelse, slik at de kan gjøre tilsvarende i 

egen ledergruppe. 
 Finne frem arbeidsmåter der verdigrunnlaget brukes aktivt i oppøvelsen av etisk refleksjon 

samt som styringsredskap. Verdigrunnlaget skal i tillegg gjøres synlig i styrende 
dokumenter. 

 
Medbestemmelse 
De konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble orientert om 
kulturutviklingsprogrammet i samarbeidsmøte, den 8. september 2009. 
 
Økonomi 
Helse Nord RHF (prosjektet) dekker reisekostnad mot reiseregning for deltakelse og arbeid i 
styrings-, referanse og prosjekt/arbeidsgruppe. 
 
Helse Nord RHF dekker reisekostnad for prosjektleder ved veilednings- og 
undervisningsoppdrag i HF og materialkostnad som brukes i forbindelse med prosjektet som 
kafédialog, trykksaker etc. 
 
Helseforetakene dekker reisekostnader for deltakelse og arbeid i lokal arbeidsgruppe. 
Kostnader for Regionale ledersamlinger dekkes etter etablert praksis for disse. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styre vedtar den fremlagte prosjektskissen og ber adm. direktør om å iverksette og 
gjennomføre prosjektet. 
 
 
Bodø, den 9. september 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 79-2009  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 23. september 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. Oppfølging av nasjonal avtale om system for lønn- og personalområdet  
4. Avvik innskutt egenkapital i Helse Nord RHF og foretaksgruppen  
5. Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av legetjenesten ved 

kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus, jf. styresak 49-2008 
Sakspapirene ettersendes. 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 9. september 2009 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 79-2009/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 23. september 2009 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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STYRESAK 79-2009/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 23. september 2009 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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STYRESAK 79-2009/3  OPPFØLGING AV NASJONAL AVTALE OM SYSTEM  
 FOR LØNN- OG PERSONALOMRÅDET 
 

Møtedato: 23. september 2009 

 
Formål/sammendrag 
Formålet med saken er å gi styret i Helse Nord RHF informasjon om status i planlegging av et 
prosjekt for overgang til nasjonalt lønn- og personalsystem (LP-system) i Helse Nord.  For å 
redusere risiko samt framskaffe pålitelige kostnads- og ressursestimater ønsker adm. direktør 
å gjennomføre en forstudie høst 2009/vinter 2010. Forstudiet gjennomføres i samarbeid med 
leverandøren av nytt nasjonalt LP-system. Plan for implementeringsprosjektet vil være en av 
hovedleveransene av forstudien. 
  
Bakgrunn/fakta 
Dagens lønnsystem ELP fra EDB Business Partner vil gradvis fases ut av leverandøren, og 
Helse Nord må derfor skifte lønns- og personalsystem innen utfasingen er gjennomført. Det 
påhviler Helse Nord en forpliktelse om at et nytt LP-system skal anskaffes gjennom den 
nasjonale rammeavtale med Bluegarden om system for administrative støttefunksjoner innen 
lønn- og personal, ref. blant annet foretaksprotokoll av 24. januar 2008. Det er altså ikke 
aktuelt for Helse Nord å gjennomføre egen anskaffelse av nytt system.  
 
Beslutning av tidspunkt for overgang til nytt system i Helse Nord må ta hensyn til følgende 
premisser: 
 Dagens lønnssystem vil vedlikeholdes ut 2013. Dette omfatter kun nødvendig vedlikehold 

i forhold til lover- og avtaleverk, og ingen nyutvikling av funksjonalitet. Dagens avtale 
forlenges ut 2012, men med mulighet for Helse Nord til å si opp innenfor seks måneder.  

 Forventet tidspunkt for ferdigstillelse av nasjonal systemløsning. I Helse Sør-Østs 
innføringsprosjekt skal det utvikles ny funksjonalitet og integrasjonsløsning. Ny nasjonal 
løsning er planlagt testet i Helse Sør-Øst våren 2010. Nasjonal forvaltning av felles 
systemløsning er ikke etablert. Det forventes at en forvaltningsløsning vil kommer på 
plass i løpet av 2010.  

 Implementeringen vil være ressurskrevende for lønn og personal, og må innpasses andre 
planlagte og pågående prosjekter i Helse Nord.  

 Varighet på implementeringsprosjektet estimeres til 1-1,5 år. 
 
Når en tar hensynt il implementeringstid og utfasingstidspunkt må et implementeringsprosjekt 
starte senest siste halvår 2012. Siden gammelt system utfases, vil det være en risiko for at det 
kan oppstå kompetansemangel hos nåværende leverandør. Av hensyn til dette og behov for ny 
funksjonalitet bør innfasing av nytt system starte tidligere. På den andre siden er det svært 
ønskelig at utviklingsarbeidet av ny nasjonal løsning er ferdig før Helse Nord starter sitt 
prosjekt. Prosjektet i Helse Sør-Øst har betydning for både ressurssituasjonen i Bluegarden og 
når viktig funksjonalitet blir tilgjengeliggjort. For å minske risikoen i Helse Nords 
innføringsprosjekt anbefales det at implementeringsprosjektet ikke starter opp før tidligst siste 
halvår 2010 eventuelt første halvår 2011. 
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Det er betydelige investeringsbeløp som må prioriteres til nytt LP-system. Investeringen er 
foreløpig beregnet til ca 37 mill kr, med årlige driftskostnader på omkring 14 mill kr. Deler av 
rammeavtalen (innføringsprosjektet) er det fortsatt mulig å forhandle om, og vi har til nå 
oppnådd en prisreduksjon på 37 % i forhold til rammeavtalen. Vi er i dialog med Bluegarden 
om en forstudie som gjennom gjensidig risikoreduksjon har som mål å kunne redusere 
implementeringskostnaden ytterligere, identifisere mulige gevinstområder samt planlegge 
innføringsprosjektet. Det anbefales at forprosjektet ferdigstilles senest første kvartal 2010, slik 
at vi på den måten fortsatt har et handlingsrom i forhold til beslutning om implementering. 
 
For å realisere kvalitative og kvantitative gevinstpotensial av systeminnføringen, vil det være 
naturlig å gjennomføre et organisasjonsutviklingsarbeid i forkant. Et slikt utviklingsarbeid vil 
kreve tilførsel av eksterne ressurser, men også adskillig fokus og innsats fra interne ressurser. 
Tidspunkt og omfang for oppstart av organisasjonsutviklingsprosjekt vil vurderes i etterkant 
av gjennomført forstudie. 
 
Skisse til prosjektfaser nytt LP-system  
Prosjekt for nytt LP-system kan deles inn i fire faser: 
o Fase 1 – Ferdigstilles første halvår 2010 

- Forstudie/Planlegging   
- Utvikling nasjonal løsning   

o Fase 2 – Siste halvår 2010/første halvår 2011 
- Organisasjonsutvikling/Forberedende arbeid implementering 

o Fase 3 – Siste halvår 2011 
- Pilot implementering Helse Nord 

o Fase 4 – 2012 
- Utrulling Helse Nord 

  
På bakgrunn av vurderingen over vil RHF’s eieravdeling i samarbeid med Bluegarden 
gjennomføre en forstudie som gjennom gjensidig risikoreduksjon har som mål å kunne 
redusere implementeringskostnaden ytterligere, identifisere mulige gevinstområder samt 
planlegge innføringsprosjektet.  
 
Et organisasjonsutviklingsprosjekt er avhengig av prioritering i budsjettbehandlingen for 
2010.  
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STYRESAK 79-2009/4  AVVIK INNSKUTT EGENKAPITAL I HELSE NORD RHF 
 OG FORETAKSGRUPPEN 
 

Møtedato: 23. september 2009 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken blir det redegjort for at det i årsregnskapet for 2009 vil bli foretatt en 
korrigering av sammenligningstallene for 2008 mellom innskutt egenkapital og udekket tap 
for Helse Nord RHF. Korrigeringen gjelder kun for Helse Nord RHF og har ingen 
resultateffekt.  
 
Korrigeringen skyldes at det er et avvik mellom innskutt egenkapital i Helse Nord RHF og 
foretaksgruppen i balansen pr 31.12.2008 på 810,6 mill kr.  
 
Bakgrunn 
Ekstern revisor har tatt opp at det bør være samme beløp som er innskutt egenkapital i 
foretaksgruppen og i Helse Nord RHF. 
 
En gjennomgang av tidligere årsregnskap viser at det for alle år har vært avvik mellom 
innskutt egenkapital i Helse Nord RHF og foretaksgruppen: 
  
 I forbindelse med avleggelsen av årsregnskap for 2002 ble det skilt mellom innskudd av 

anleggsmidler som ble overført fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF, 
og som deretter ble videreført til helseforetakene, og andre balanseposter som ble overført 
fra fylkeskommunene direkte til helseforetakene (jf vedlagte beregning). Dette gjorde at i 
2002 var det et avvik mellom innskutt egenkapital for Helse Nord RHF og 
foretaksgruppen på 431,6 mill kr.  

 I 2003 ble verdsettelsen av anleggsmidlene korrigert betydelig og samtidig ble det innført 
et strukturfond på 2 111,6 mill kr som skulle benyttes til å dekke manglende 
kompensasjon for avskrivninger. Siden anleggsmidlene var bokført i helseforetakene ble 
ikke strukturfondet tatt inn i balansen for Helse Nord RHF, men kun i foretaksbalansen.  

 I 2004 ble det foretatt en nedskrivning av bokført verdi av helseforetakene med 437,7 mill 
kr slik at avviket i 2002 mellom foretaksgruppen og Helse Nord RHF omtrent ble utlignet.  

 Frem til strukturfondene ble avviklet i 2007 ble det brukt av strukturfond med 824,4 mill 
kr slik at det ved avviklingen gjensto et beløp på 1 287,1 mill kr. Gjenstående beløp ble 
overført til innskutt egenkapital i foretaksgruppen.  

 
Bruken av strukturfondet i perioden det var etablert utgjør følgelig omtrent hele avviket  
pr. 31.12.2008 
 
Endring i årsregnskapet for 2009 
Helse Nord har undersøkt saken med de andre regionale helseforetakene og ingen av dem har 
tilsvarende avvik mellom foretaksgruppen og det regionale helseforetaket.   
 
Det vil derfor i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet for 2009 bli foretatt en 
korrigering i balansen for Helse Nord RHF slik at det blir samsvar mellom Helse Nord RHF 
og foretaksgruppen. På grunn av at avviket er stort vil også sammenligningstallene for 2008 
korrigeres.  
 
Trykte vedlegg: Beregning av avvik fordelt pr år 
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AVVIK INNSKUDD EGENKAPITAL RHF OG KONSERN

Innskudd 2002 RHF Konsern Avvik
Bygninger 5 000 000 000 5 000 000 400 400
Pensjonsforpliktelser -4 392 081 -533 117 666 -528 725 585
Varelager 119 636 798 119 636 798
Egenkaptalinnskudd KLP 83 693 898 83 693 898
Andre aksjer og andeler 5 062 800 5 062 800
Overlegepermisjon -90 871 901 -90 871 901
Ikke avviklet ferie -17 727 214 -17 727 214
Fordringer og gjeld -2 857 503 -3 138 528 -281 025
Pasientskadeerstatning -3 460 000 -3 460 000
Nordnorsk helsenett 1 062 830 1 062 830

4 992 750 416 4 561 141 417 -431 608 999

Innskudd 2003 RHF Konsern Avvik
Varelager UNN 7 811 640 7 811 640
Innskutt kapital HD 600 000 600 000 0
Verdijustering bygninger innskudd 4 157 366 504 2 045 807 007 -2 111 559 497

Innskudd 2004 RHF Konsern Avvik
Boligforlik NFK -65 823 347 -65 823 347 0
Overtakelse av Seidajok skole 2 800 000 2 800 000 0
Overtakelse rusinstitusjoner 127 025 775 127 025 775 0
Overtakles driftsmidler luftamb 3 294 866 3 294 866 0
Korrigering bokf verdi datterforet -437 672 845 437 672 845

Innskudd 2005
Aksjer TTO 280 000 280 000 0

Innskudd 2006
Korrigert verdi boliger UNN -18 145 000 -18 145 000 0

Innskudd 2007
Korrigert verdi boliger UNN -7 997 000 -7 997 000 0
Avvikling strukturfond 1 287 110 000 1 287 110 000 -824 449 497
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STYRESAK 79-2009/5  OPPFØLGING AV INTERNREVISJONSRAPPORT  
 NR. 07/08: ORGANISERING AV LEGETJENESTEN VED  
 KIRURGISK VIRKSOMHET VED TO LOKALSYKEHUS,  
 JF. STYRESAK 49-2008 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 23. september 2009 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.9.2009 200900005-64 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 80-2009  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 23. september 2009 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev av 27. august 2009 til Helsetilsynet ad. tilsynssak – anonymisering av 

pasientopplysninger, jf. styresak 71-2009/3 Korrespondanse med Helsetilsynet i Finnmark 
ad. anonymisering av pasientopplysninger 

2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen 19. juni 2009 
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 19. august 2009 
4. Brev av 26. august 2009 fra Helsetilsynet i Finnmark til Helse Finnmark HF med endelig 

rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenesten ved distriktspsykiatrisk senter til voksne 
med psykiske lidelser  

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 9. september 2009 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.9.2009   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 80-2009/1  BREV AV 27. AUGUST 2009 TIL HELSETILSYNET AD.  
 TILSYNSSAK – ANONYMISERING AV  
 PASIENTOPPLYSNINGER, JF. STYRESAK 71-2009/3  
 KORRESPONDANSE MED HELSETILSYNET I  
 FINNMARK AD. ANONYMISERING AV  
 PASIENTOPPLYSNINGER 
 

Møtedato: 23. september 2009 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.9.2009   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 80-2009/2  PROTOKOLL FRA MØTE I REVISJONSKOMITEEN  
 19. JUNI 2009 
 

Møtedato: 23. september 2009 

 
Se vedlagt kopi. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 03.09.2009 200900042-5 013 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

 
PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 19.06.09 
 
 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 19. juni 2009 fra kl. 12.30 til 
kl. 13.30. 
 
Til stede var: 
 

Inger Lise Strøm (leder) 
Kari Jørgensen 
Jens Munch-Ellingsen (fastmøtende vararepresentant) 
 

Forfall: 
 

Terje Olsen 
 
Fra internrevisjonen: 
 

Tor Solbjørg (leder) 
 

Følgende saker var til behandling:  
  

Sak 08/09:    Godkjenning av protokoll fra møte 24.02.09  
Sak 09/09:    Orientering fra internrevisjonen  
Sak 10/09:    Revisjonskomiteens neste møte – tidspunkt og saker/tema  

 
 
Revisjonskomiteens leder, Inger Lise Strøm, innledet med å ønske nyvalgt medlem Kari 
Jørgensen velkommen. 
  
  
SAK 08/09  PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 24.  
 FEBRUAR 2009 
 
Utsendt utkast til protokoll ble godkjent. 
 
 
SAK 09/09  ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN 
 
Leder av internrevisjonen orienterte kort om bl.a. følgende:  
 

a. Fremdrift i pågående revisjonsprosjekter  
b. Internrevisjonens nye medarbeider, Hege Knoph Antonsen, tiltrer 15. august 
c. Arbeidet med implementering av opplegg for helhetlig risikostyring i Helse Nord 
d. Gjennomført BI-studium  
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Under behandlingen av pkt a ga revisjonskomiteen uttrykk for at rapportene for 
revisjonsprosjektet om offentlige anskaffelser kanskje bør legge frem for styret i to omganger, 
i stedet for at styret behandler en felles samlerapport når alle delprosjektene er fullført. Dette 
vil komiteen ta stilling til i neste møte, når man har bedre oversikt over fremdriften i arbeidet.  
 
For øvrig tok komiteen redegjørelsen til orientering. 
 
 
SAK 10/09  REVISJONSKOMITEENS NESTE MØTE – TIDSPUNKT OG 

SAKER/TEMA 
 

Revisjonskomiteen drøftet saken og besluttet at neste møte avholdes i Bodø mandag 24. 
august, med oppstart kl 13.00. I møtet vil bl.a. revisjonskomiteens og internrevisjonens 
instrukser, roller og oppgaver bli gjennomgått og drøftet, og komiteen skal oppdatere sin 
møteplan for resten av året. 
 
 
 
Harstad, 24. august 2009 
 
 
_________________        __________________                __________________  
 Inger Lise Strøm                 Kari Jørgensen     Jens Munch-Ellingsen 
 leder 
 

 
Sett: 
 
_____________ 
  Terje Olsen 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.9.2009   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 80-2009/3  PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT 
 BRUKERUTVALG 19. AUGUST 2009 
 

Møtedato: 23. september 2009 

 
Se vedlagt kopi. 
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 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 20.08.2009 200800072-85  012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23   
 

 

 
 
Adresseliste 
  
 
 
 
PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 19. AUGUST 2009 
 
Regionalt brukerutvalg avholdt møte i Helse Nord RHF`s lokaler i Bodø 19. august 2009. 
 
Til stede: 
Sissel Brufors Jensen 
Ragnar Moan 
Mildrid Pedersen 
Turid Gaarder 
Ragnvald Mortensen 
Ernly Eriksen 
Randi Nesje 
Else Marie Nyby 
Aud Overå Fyhn 
 
Forfall:  
Asle Sletten 
Arnfinn Sarilla 
Samuel Anders Guttorm 
 
Fra administrasjonen i Helse Nord RHF: 
Arnborg Ramsvik 
 
 
Saksliste 
Sak 21  / 2009  – Innkalling og godkjenning av saksliste 
                             Meldt inn til eventuelt: 

 
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 
 

- Pasientreiser v/ Irene Skiri 
- Pandemi v/ Trude Grønlund 
- Endring av møtedato i september 
 

                            Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 
 
 
Sak 22  / 2009 – Godkjent protokoll fra møte 29.04.09 
 
                           Vedtak: Protokoll fra møte 29.04.09 godkjent. 
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Sak 23 / 2009 – Presentasjon fra Regional koordinerende enhet for habilitering og  
                           rehabilitering  
                           v/ rådgiver RKE Audhild Høyem 
 
                            Viser til vedlagte foiler 
 
                          Vedtak: Tatt til orientering 
 
 
Sak 24 / 2009 – Rehabilitering - Informasjon fra Helse Nord RHF  
                           v/ rådgiver Knut Tjeldnes  
 
                            Viser til vedlagte foiler 
 
                            Vedtak: Tatt til orientering 
 
 
Sak 25 / 2009 – Tilskudd til brukerorganisasjonene 2010 

- Hvilke organisasjoner bør få tilskudd? 
 
                          Helse Nord RHF bes sjekke om andre RHF tildeler midler til stiftelser 
                          fra tilskuddet til brukerorganisasjonene. 
 
                          Vedtak:  

- Del 1. Vedtak: Saken tas til orientering. RBU følger 
foreliggende retningslinjene vedrørende tildeling / søknad 

 
- Del 2.  Vedtak: RBU ber om tilbakemelding på ubrukte 

midler i møte 8.oktober 2009. v/  Helse Nord 
 
 
Sak 26 / 2009 – Prinsipper for brukermedvirkning Helse Sør-Øst 
 
                          AU-møte 03.09.09: Sak: se på prinsippene – bør de endres til vårt behov.  
                          Send innspill til AR 01.09.09. AU møte ser på punktene ut fra innspill 
 
                          Hvordan er disse punktene i forhold til samhandlingsreformen? Jfr. p. 6 
                          Må ikke bli bare en papirbestemmelse 
 
                          Vedtak: AU forbereder sak til møte 08.10.09 etter innspill fra RBU og   
                                         eventuelle andre brukerrepresentanter. 
 
 
Sak  27 / 2009 –  Styresaker 
                            I tillegg til styresaker ble direktørens time etterlyst, da med fokus på: 
                                            - Samhandlingsreformen 
                                            - Budsjett / økonomi 
                                            - ”Hvordan går det?” 
                            
                            Vedtak: Regionalt brukerutvalg ber om å bli orientert om følgende  
                                           styresaker: 

- Bilambulansetjenesten – evaluering 
- Ambulansebåt Helgeland 
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- Regional innteksfordelingsmodell Helse Nord – utvidelse 
- Styresak 38-2009 Sammenligning av kostnader ved 

sykehusene i Helse Nord. 
- Som referatsak til RBU: Nasjonal strategi for svangerskaps,- 

fødsel- og barselomsorg – Stortingsmelding 12 
 
 
 
Sak 28 / 2009 -  Beordring av hjertepasienter til Feiring. 
 
                           Vedtak: RBU har med bakgrunn i avisoppslagene den senere tid, 
                                          diskutert saken. Saken tas til orientering. 
 
 
Sak 29  / 2009 – Orienteringssaker 
 
                            1. Møtereferat brukerutvalget ved UNN 11.juni 2009:   
 
                                Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 
                            2. Valg av representanter til brukerutvalget v/ Sykehusapotek Nord.   
 
                                Vedtak: Tatt til orientering 
 
 
                            3. Skibotnsenteret A/S har ledig kapasitet – ta den i bruk:  
 
                               Vedtak :Tatt til orientering 
 
 
                            4. Møte med Departementet v/ Sissel Brufors Jensen 
 
                                     Kontaktforum som består av ansatte fra organisasjonene. Ledere fra  
                                     RHF brukerutvalg invitert til felles møte med kontaktforumet. 
 

- Det ble gitt synspunkt på at det burde være tillitsvalgte og ikke 
ansatte i foreningene som satt i kontaktforumet 

- Nasjonale retningslinjer for godtgjøring ble etterlyst. Lik praksis. 
- 13 prinsipper for brukermedvirkning. Diskusjon. 

 
                                  Vedtak: Tatt til orientering 
 
 
Sak 30 / 2009 -  Eventuelt 
 
                           Pasientreiser v/ Irene Skiri 
                           Prosjektet er i god rute. Det er ansatt mange nye medarbeidere.  
 
                           01.01.10 skal alt være tatt over av HFene som skal foreta, utstede  
                           og håndtere reisebestillinger og refusjon. 20.10.09 oppstart ved UNN, 1 uke  
                           senere ved NLSH, noen dager senere ved Helgelandssykehuset og 03.11.09  
                           ved Helse Finnmark. I begynnelsen av desember 09 er alle kommunene inne.  
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              Alle rekvisisjoner skal foregå elektronisk noe som er et krevende prosjekt. 

 
   Informasjon om pasientreiser sendes ut elektronisk og i papirversjon til NAV   
  / HF / private sykehus / fastleger. Det sendes ut plakater til fastleger og gis  
  informasjon til ansatte i HFene.                                            

    
                          Det anbefales å lese på www.pasientreiser.no      
 
 
                          Vedtak: Tatt til orientering                                       

 
 
       

  Pandemi – influensa AH1N1  v/ Trude Grønlund 
  Helse Nord har utarbeidet planer for å møte pandemien. 
  En har planlagt for at 30% av befolkningen blir syke. 1% av disse forventes å  
  bli lagt inn i sykehus, og 20% av disse forventes å trenge intensivbehandling. 
 
  Det er i bestilling 43 nye respiratorer som skal fordeles mellom HFene samt  
  øvrig nødvendig utstyr. 
 
  Det er ukentlige rapporteringer med HFene, informasjonsutveksling mellom   
  HFene og dialog med fylkesmenn, HOD og Hdir. 
 
  Det anbefales å lese pandemi-webben: www.pandemi.no  
 
 Vedtak: Tatt til orientering 

 
 

                          Endring av møtedato i september                            
                          Møtet i Tromsø 30. september 2009 flyttes til 8. oktober 2009. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.9.2009   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 80-2009/4  BREV AV 26. AUGUST 2009 FRA HELSETILSYNET I  
 FINNMARK TIL HELSE FINNMARK HF MED ENDELIG  
 RAPPORT FRA TILSYN MED  
 SPESIALISTHELSETJENESTEN VED  
 DISTRIKTSPSYKIATRISK SENTER TIL VOKSNE MED  
 PSYKISKE LIDELSER 
 

Møtedato: 23. september 2009 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.9.2009 200900005-65 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 81-2009  EVENTUELT 
 

Møtedato: 23. september 2009 
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