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PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 23. SEPTEMBER 2009 
 
Styret i Helse Nord RHF avholdt styremøte på Rica Hotel i Karasjok, den 23. september 2009 
– fra kl. 08.30 til kl. 12.50. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Inger Lise Strøm, styremedlemmer Inge Myrvoll, Kari 
Jørgensen, Kåre Simensen, Line Miriam Haugan, Terje Olsen, Tone Finnesen, Kirsti 
Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari Jenssen. 
 
Ragnar Moan, observatør fra Regionalt Brukerutvalg (møter for Sissel B. Jenssen).  
 
Forfall: 
Styremedlem Trygve Myrvang  
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, fagdirektør Jan Norum, direktør for eieravdelingen Paul Martin Strand, leder for 
internrevisjonen Tor Solbjørg og prosjektleder Gunnel Axelsson. 
 
 
STYRESAK 73-2009  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 73-2009 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 74-2009 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. august 2009 
Sak 75-2009 Økonomirapport nr. 8-2009 

Sakspapirene ble ettersendt. 
Sak 76-2009 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 13/2008: Fullmaktsstrukturen i 

HF-ene, jf. styresak 67-2008  
Sak 77-2009 Samhandlingsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord 

RHF 
Sak 78-2009 Prosjekt ”verdibasert hverdag” i Helse Nord 
Sak 79-2009 Orienteringssaker 
 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 ble ettersendt. 
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Sak 80-2009 Referatsaker 
 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 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
STYRESAK 74-2009  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 25. AUGUST 2009 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 25. august 2009 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 75-2009  ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport nr. 8-2009 til orientering. 
 
2. Det vises til vedtak i tidligere styresaker, og styret ber adm. direktør om å følge opp at 

helseforetakene fortsetter arbeidet med implementering og gjennomføring av tiltak for å 
bringe driften i balanse.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport nr. 8-2009 til orientering. 
 
2. Det vises til vedtak i tidligere styresaker, og styret ber adm. direktør om å følge opp at 

helseforetakene fortsetter arbeidet med implementering og gjennomføring av tiltak for å 
bringe driften i balanse.  
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STYRESAK 76-2009  OPPFØLGING AV  
 INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 13/2008:  
 FULLMAKTSSTRUKTUREN I HF-ENE,  
 JF. STYRESAK 67-2008 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret tar oppfølgingen av internrevisjonsrapport nr. 13/2008: Fullmaktsstrukturen i HF-ene 
til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til nytt punkt 2 i vedtaket: 
 
Revisjonskomiteen bes om å vurdere en oppfølgingsrevisjon av fullmaktsstrukturen i 
helseforetakene i løpet av 2011. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar oppfølgingen av internrevisjonsrapport nr. 13/2008: Fullmaktsstrukturen i HF-

ene til orientering.  
 
2. Revisjonskomiteen bes om å vurdere en oppfølgingsrevisjon av fullmaktsstrukturen i 

helseforetakene i løpet av 2011. 
 
 
STYRESAK 77-2009  SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM  
 KOMMUNENE I NORD-NORGE OG  
 HELSE NORD RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
 
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. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets 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. 
 
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. 

 
 
STYRESAK 78-2009  PROSJEKT ”VERDIBASERT HVERDAG”  
 I HELSE NORD 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret vedtar den fremlagte prosjektskissen og ber adm. direktør om å iverksette og 
gjennomføre prosjektet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret vedtar den fremlagte prosjektskissen og ber adm. direktør om å iverksette og 
gjennomføre prosjektet. 
 
 
STYRESAK 79-2009  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Styreseminar i Tromsø, den 22. til 23. oktober 2009, utkast til program – 
gjennomgang  

- Styreledermøte, den 17. september 2009 – informasjon 
- Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 2. september 2009 – 

sammen med adm. direktør Lars Vorland 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter, jf. 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 

- Styresak 55-2009 Tertialrapport nr. 1-2009 ad. ventetider: Styret ba om en konkret 
analyse av tallene på psykiatri, ref. styremøte 22. juni 2009. Notat om saken 
ettersendes til styret. 
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- Styresak 67-2009 Økonomirapport nr. 6-2009 og nr. 7-2009: Ref. styremøte 25. 

august 2009 – styremedlem Trygve Myrvang ba om en rapport, hvorfor utviklingen i 
Nordlandssykehuset HF er slik som presentert. Her vises det til styresak 75-2009 
Økonomirapport nr. 8-2009 for nærmere informasjon. 

- Besøk fra statsråd Bjarne Håkon Hanssen i Lofoten og Vesterålen, den 26. august 
2009  

- Nasjonal konferanse - etablering av nasjonalt nettverk av fem veiledningssentre for 
pårørende rus, den 31. august 2009 i Alta 

- Røsvik behandlingssenter: Orientering om planlagt nedleggelse 31. desember 2009 
- Psykiatrien i Helse Nord: Informasjon om benchmarking, konferanse om DPS-ene, 

den 28. og 29. oktober 2009, opprustning av bygg til rusbehandling m. m. 
- LHL-senter i Skibotn: På spørsmål fra styremedlem Terje Olsen redegjorde adm. 

direktør for situasjonen rundt senteret og Helse Nords sørge-for-ansvar i denne saken.  
- Mulighetsstudie i Helse Nord: Informasjon om status i arbeidet 
- Legevaktssamarbeid (FAM): På spørsmål fra styremedlem Kari B. Sandnes 

redegjorde adm. direktør for samarbeidet mellom helseforetakene og kommunale 
legevakt, med bakgrunn i situasjonen på Nordlandssykehuset Lofoten på Gravdal. 

- Dataverktøy Akribe – status implementering: Ref. styremøte 25. august 2009 – 
spørsmål fra styremedlem Kirsti Jacobsen i forbindelse med orienteringssak om 
Pandemi influensa A H1N1. Adm. direktør orienterte om status i anskaffelse og 
implementering av verktøyet. 

- Viken senter: Kort informasjon om status rundt driften av senteret 
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 ble ettersendt. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
I styresak 79-2009/5 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av 
legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus, jf. styresak 49-2008 vedtok styret i 
Helse Nord RHF følgende:  
 
Styret tar informasjonen til orientering og ber om tilbakemelding, når saken kan lukkes. 
 
 
STYRESAK 80-2009  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 
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Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
STYRESAK 81-2009  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Karasjok, den 23. september 2009 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 23SEP2009 – kl. 12.55 
____________________  
Bjørn Kaldhol 
 


