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STYRESAK 3-2010  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 15. DESEMBER 2009 
 

Møtedato: 3. februar 2010 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 15. DESEMBER 2009 
 
Styret i Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø, den 15. 
desember 2009 – fra kl. 08.30 til kl. 13.50. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Inger Lise Strøm, styremedlemmer Kari Jørgensen, Line 
Miriam Haugan, Terje Olsen, Trygve Myrvang, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens 
Munch-Ellingsen og Ann-Mari Jenssen 
 
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Forfall: 
Styremedlemmer Inge Myrvoll og Tone Finnesen 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, direktør for eieravdelingen Paul Martin Strand, fagdirektør Jan Norum, direktør Finn 
Henry Hansen og leder for internrevisjonen Tor Solbjørg.  
 
I begynnelsen av styremøtet orienterte direktør Finn Henry Hansen om Samdata 2008, jf. 
styresak 116-2009/8. Sissel B. Jenssen, leder i Regionalt Brukerutvalg orienterte om 
brukerutvalgets arbeid i 2009, jf. styresak 75-2006, vedtakspunkt 2, 4. avsnitt.  
 
 
STYRESAK 108-2009  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 108-2009 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 109-2009 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. november 2009 
Sak 110-2009 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF 
Sak 111-2009 Evaluering av etiske retningslinjer – Helse Nord  
Sak 112-2009 Nordlandssykehuset Vesterålen – fullmakt til detaljplanlegging 
Sak 113-2009 Oppfølging av tiltaksgjennomføring 

Sakspapirene ble ettersendt. 
Sak 114-2009 Viken Senter – langsiktig forhold, jf. styresak 91-2009/7 Viken senter 

Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1 og Fvl. § 13.2. 
Sakspapirene ble ettersendt. 
Saken ble behandlet på slutten av styremøte før, styresak 118-2009 
Eventuelt. 

Sak 115-2009 Felles RHF-prosjekt nasjonale tjenester – samlet vurdering av 
eksisterende og nye nasjonale tjenester 
Sakspapirene ble ettersendt. 



 
 
Sak 116-2009 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 - Økonomi i foretaksgruppen pr. november 2009 – foreløpige 

regnskapstall 
 3. Rehabiliteringstjenesten i Helse Nord, status og utfordringer  
 4. Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene  
 5. Status overtakelse av oppgaver fra NAV innen pasientreiser og status 

krav til elektronisk rapportering av egenandeler til Helfo 
Sakspapirene ble ettersendt. 

 6. Parkeringsforhold ved sykehusene i Helse Nord – status, jf. styresak 
21-2009 Parkeringsforhold ved sykehusene i Helse Nord 

 7. Statsbudsjett 2011 – felles innspill fra alle regionale helseforetak, jf. 
styresak 101-2009 Statsbudsjett 2011 – innspill 
Sakspapirene ble ettersendt. 

 8. Samdata 2008 
Sak 117-2009 Referatsaker 
 1. Brev av 9. november 2009 fra Helsetilsynet i Sør-Trøndelag til BUE-

Stiftelsen, Langørjan Gård ad. Tilsyn med tverrfaglige spesialiserte 
tjenester til personer med rusmiddelmisbruk – BUE-Stiftelsen 
Langørjan gård – endelig rapport 

 2. Brev av 6. november 2009 fra Helsetilsynet i Finnmark ad. sikring av 
tilstrekkelig barne- og ungdomspsykiatrisk utrednings- og 
behandlingstilbud til pasienter bosatt i Finnmark og svarbrev fra 
Helse Finnmark HF til Helse Nord RHF av 25. november 2009 

 3. Brev av 13. november 2009 fra arbeidsgiverforeningen Spekter ad. 
presisering vedrørende Arbeidstilsynets pålegg i helseforetakene 
relatert til ubalanse mellom oppgaver og ressurser, oversendelsesbrev 

 4. Brev av 24. november 2009 fra Helsetilsynet i Nordland ad. 
oppsummering etter tilsyn med distriktspsykiatriske sentre (DPS) i 
Helse Nord 

 5. Brev av 27. november 2009 fra Norsk Pensjonsforbund Nordland ad. 
oppnevning av representanter til regionalt brukerutvalg i Helse Nord 

 6. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 2. desember 2009 med rapport fra 
tilsyn med spesialisthelsetjenesten til rusmiddelmisbrukere – Sigma 
Nord AS 
Kopi av brevet ble ettersendt. 

 7. Brev fra Helsetilsynet i Finnmark av 8. desember 2009 med 
oversendelse av endelig rapport fra tilsyn med Helse Finnmark HF, 
klinikk Kirkenes, føde- og gynekologisk avdeling samt notat fra 
Helse Finnmark HF av 10. desember 2009 om oppfølging av 
tilsynsrapporten 
Kopi av brevet og notatet ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 118-2009 Eventuelt 
 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 



 
 
STYRESAK 109-2009  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 18. NOVEMBER 2009 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 18. november 2009 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 110-2009  SAMARBEIDSAVTALE MELLOM  
 KOMMUNENE I NORD-NORGE OG  
 HELSE NORD RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
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. Styret i Helse Nord RHF vedtar forslag til avtale om samarbeid mellom kommunene i 

Nord Norge og Helse Nord RHF, med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 

 
3. Styret i Helse Nord RHF vil understreke at arbeidet særlig må ta initiativ som bidrar til 

gode prosesser mellom kommunene og lokale helseforetak i styrking av 
helsetjenestetilbudene til befolkningen 

 
4. Styret i Helse Nord RHF vil også understreke behovet for at arbeidet innrettes slik at det 

oppnås resultater på strategisk viktige områder som utdanning av helsepersonell og 
forebyggende helsearbeid/folkehelsearbeid 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
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. Styret i Helse Nord RHF vedtar forslag til avtale om samarbeid mellom kommunene i 

Nord Norge og Helse Nord RHF, med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 

 
3. Styret i Helse Nord RHF vil understreke at arbeidet særlig må ta initiativ som bidrar til 

gode prosesser mellom kommunene og lokale helseforetak i styrking av 
helsetjenestetilbudene til befolkningen 

 
4. Styret i Helse Nord RHF vil også understreke behovet for at arbeidet innrettes slik at det 

oppnås resultater på strategisk viktige områder som utdanning av helsepersonell og 
forebyggende helsearbeid/folkehelsearbeid 

 



 
 
STYRESAK 111-2009  EVALUERING AV ETISKE RETNINGSLINJER  
 – HELSE NORD 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret ber helseforetakene om aktivt å implementere de etiske retningslinjene innenfor 

rammen av prosjektet Verdibasert hverdag. 
 
2. Ved sluttføring av prosjektet Verdibasert hverdag skal det gjennomføres en bred 

evaluering av innholdet i de etiske retningslinjene og av selve prosjektet.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret ber helseforetakene om aktivt å implementere de etiske retningslinjene innenfor 

rammen av prosjektet Verdibasert hverdag. 
 
2. Ved sluttføring av prosjektet Verdibasert hverdag skal det gjennomføres en bred 

evaluering av innholdet i de etiske retningslinjene og av selve prosjektet.  
 
 
STYRESAK 112-2009  NORDLANDSSYKEHUSET VESTERÅLEN  
 – FULLMAKT TIL DETALJPLANLEGGING 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endring i kursiv): 
 
1. Styret godkjenner at arbeidene med prosjekteringen av nytt sykehus i Vesterålen 

videreføres for å kunne oppfylle følgende milepæler: 
• Oppstart byggearbeider 1. september 2010 
• Ferdigstillelse/oppstart prøvedrift 3. oktober 2013 
• Ordinær drift 2. april 2014 
 

2. Alle avtaler som inngås, før styret for Helse Nord RHF har fattet beslutning om oppstart 
av byggearbeider, skal inneholde bestemmelser om at disse kan bli terminert med kort 
varsel. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret godkjenner at arbeidene med prosjekteringen av nytt sykehus i Vesterålen 

videreføres for å kunne oppfylle følgende milepæler: 
• Oppstart byggearbeider 1. september 2010 
• Ferdigstillelse/oppstart prøvedrift 3. oktober 2013 
• Ordinær drift 2. april 2014 
 

2. Alle avtaler som inngås, før styret for Helse Nord RHF har fattet beslutning om oppstart 
av byggearbeider, skal inneholde bestemmelser om at disse kan bli terminert med kort 
varsel. 

 



 
 
STYRESAK 113-2009  OPPFØLGING AV TILTAKSGJENNOMFØRING 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF merker seg at omstillingsutfordringen i 2010 er lavere enn på 

flere år. På tross av at gjennomføringen av tiltak i 2009 har vært bedre enn tidligere år, 
er nivået på gjennomføringen fortsatt for lav. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF mener det er viktig med tett oppfølging av omstillingen i 
helseforetakene også i 2010 og ber om en orientering om status i forbindelse med 
budsjettbehandlingen i februar 2010. 

 
3. Styret i Helse Nord RHF påpeker at økonomisk omstilling er et viktig element i arbeidet 

med faglig videreutvikling av helsetilbudet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF merker seg at omstillingsutfordringen i 2010 er lavere enn på 

flere år. På tross av at gjennomføringen av tiltak i 2009 har vært bedre enn tidligere år, er 
nivået på gjennomføringen fortsatt for lav. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF mener det er viktig med tett oppfølging av omstillingen i 
helseforetakene også i 2010 og ber om en orientering om status i forbindelse med 
budsjettbehandlingen i februar 2010. 

 
3. Styret i Helse Nord RHF påpeker at økonomisk omstilling er et viktig element i arbeidet 

med faglig videreutvikling av helsetilbudet. 
 
 
STYRESAK 114-2009  VIKEN SENTER – LANGSIKTIG FORHOLD,  
 JF. STYRESAK 91-2009/7 VIKEN SENTER 
 Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1 og Fvl. § 13.2. 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 Saken ble behandlet på slutten av styremøte før,  
 styresak 118-2009 Eventuelt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til møter med ledelsen ved Viken senter, langtidsbudsjett 

2010-2012 for Viken senter, samt senterets forslag til prinsipper for ny kontrakt, gjeldende 
avtale mellom Viken senter og Helse Nord RHF og saksutredningen.  

 
2. Målsettingen med Helse Nord RHF’s engasjement og avtaler med Viken senter har vært 

etablering av et godt behandlingstilbud. Denne målsetningen har i de tre oppstartsårene 
vært understøttet bl.a. gjennom forskudd og høye døgnpriser. Forutsetningen har vært og 
er at driften av virksomheten etter en slik oppstartsfase skal skje på økonomiske og andre 
vilkår som er tilnærmet de samme som ved kjøp fra Modum Bad. 



 
 
3. Styret konstaterer at institusjonens evne til å levere tjenester opp mot avtalt kapasitet og 

pris over tid har vært klart svakere enn forutsatt.  
 

4. Styret i Helse Nord RHF konstaterer at de framlagte planer ikke viser en driftstilpasning 
med reduksjon i kostnadene som gjør dette økonomisk bærekraftig, men derimot medfører 
økte kostnadene ved driften som er forutsatt betjent av Helse Nord ved økte enhetspriser, 
svakere øvrige vilkår og derved øker Helse Nord RHF’s risiko. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til møter med ledelsen ved Viken senter, langtidsbudsjett 

2010-2012 for Viken senter, samt senterets forslag til prinsipper for ny kontrakt, gjeldende 
avtale mellom Viken senter og Helse Nord RHF og saksutredningen.  

 
2. Målsettingen med Helse Nord RHF’s engasjement og avtaler med Viken senter har vært 

etablering av et godt behandlingstilbud. Denne målsetningen har i de tre oppstartsårene 
vært understøttet bl.a. gjennom forskudd og høye døgnpriser. Forutsetningen har vært og 
er at driften av virksomheten etter en slik oppstartsfase skal skje på økonomiske og andre 
vilkår som er tilnærmet de samme som ved kjøp fra Modum Bad. 

 
3. Styret konstaterer at institusjonens evne til å levere tjenester opp mot avtalt kapasitet og 

pris over tid har vært klart svakere enn forutsatt.  
 
4. Styret i Helse Nord RHF konstaterer at de framlagte planer ikke viser en driftstilpasning 

med reduksjon i kostnadene som gjør dette økonomisk bærekraftig, men derimot medfører 
økte kostnadene ved driften som er forutsatt betjent av Helse Nord ved økte enhetspriser, 
svakere øvrige vilkår og derved øker Helse Nord RHF’s risiko. 

 
 
STYRESAK 115-2009  FELLES RHF-PROSJEKT NASJONALE  
 TJENESTER – SAMLET VURDERING AV  
 EKSISTERENDE OG NYE NASJONALE  
 TJENESTER 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten og innstillingen om behov for nasjonale tjenester til 

etterretning.  
 
2. Det legges til grunn at regionaliseringsprinsippet som grunnlag for organisering av norsk 

spesialisthelsetjeneste står fast. Behandlingstjenester som ikke er spesifikt omtalt i RHF-
enes felles innstilling til nasjonale tjenester, er å betrakte som regionaliserte oppgaver.  

 
3. Nasjonale behandlingstjenester innebærer kun at spesifiserte deler av et behandlingsforløp 

sentraliseres. Nasjonale kompetansetjenester innebærer ikke forflytting av pasienter.  



 
 
4. Det er viktigere å få fram en robust finansieringsmodell for de nasjonale 

kompetansetjenestene og sikre en riktig finansiering framfor å få etablert nye 
kompetansetjenester. Det legges til grunn at nye nasjonale tjenestetilbud som etableres er 
fullfinansiert. 

 
5. RHF-ene samlet må vurdere om det bør innføres et avtale- eller kontraktssystem for å 

sikre forståelse av det nasjonale oppdraget. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten og innstillingen om behov for nasjonale tjenester til 

etterretning.  
 
2. Det legges til grunn at regionaliseringsprinsippet som grunnlag for organisering av norsk 

spesialisthelsetjeneste står fast. Behandlingstjenester som ikke er spesifikt omtalt i RHF-
enes felles innstilling til nasjonale tjenester, er å betrakte som regionaliserte oppgaver.  

 
3. Nasjonale behandlingstjenester innebærer kun at spesifiserte deler av et behandlingsforløp 

sentraliseres. Nasjonale kompetansetjenester innebærer ikke forflytting av pasienter.  
 
4. Det er viktigere å få fram en robust finansieringsmodell for de nasjonale 

kompetansetjenestene og sikre en riktig finansiering framfor å få etablert nye 
kompetansetjenester. Det legges til grunn at nye nasjonale tjenestetilbud som etableres er 
fullfinansiert. 

 
5. RHF-ene samlet må vurdere om det bør innføres et avtale- eller kontraktssystem for å 

sikre forståelse av det nasjonale oppdraget. 
 
 
STYRESAK 116-2009  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Evaluering av styrets arbeid: Styret i Helse Nord RHF har gjennomført evaluering av 
eget arbeid. Styreleder sender oppsummering av styrets evaluering til Helse- og 
omsorgsdepartementet, jf. tidligere forespørsel fra departementet og Riksrevisjonen. 

- Nyvalg av HF-styrene våren 2010: Det ble gitt en kort orientering om prosessen frem 
mot nyvalg av HF-styrene våren 2010. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet pr. oktober 2009, den 14. 

desember 2009 
- Økonomi i foretaksgruppen pr. november 2009 – foreløpige regnskapstall. 

Økonomirapporten for foretaksgruppen ettersendes til styret i Helse Nord RHF, så 
snart den er klar. 

- Kofas avgjørelser i klagesaker reisebyråtjenester – Sak 2009/175, sak 2009/97 og sak 
2009/251. Det foreligger ikke brudd på regelverket i disse sakene. 



 
 

- Nødnett – Informasjon om kostnader for investering og drift. 
- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. Luftambulansen ANS, den 23. 

november 2009  
- Foretakssamling 2009 – Helgelandssykehuset HF, den 30. november 2009 
- Møte i Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i spesialisthelsetjenesten, den 7. 

desember 2009 – informasjon om PET-tilbudet i Norge og Helse Nord 
- Styreseminar i arbeidsgiverforeningen Spekter: Sykefravær i Norge, informasjon.  
- Lokalsykehusstrategi: Orientering om høringsprosessen 
- Investeringsplan 2010-2018: Orientering om planlagt fremdriftsplan 
- BUE-stiftelsen tilsynsrapport, jf. styresak 117-2009/1 – informasjon til styret 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 13 jf. Fvl § 13, 1 ledd nr 1. 
- Ledelsesinformasjonssystem, LIS-løsning: Avrop på tidligere inngått avtale. 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
3. Rehabiliteringstjenesten i Helse Nord, status og utfordringer  
4. Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene  
5. Status overtakelse av oppgaver fra NAV innen pasientreiser og status krav til elektronisk 

rapportering av egenandeler til Helfo 
Sakspapirene ble ettersendt.  

6. Parkeringsforhold ved sykehusene i Helse Nord – status, jf. styresak 21-2009 
Parkeringsforhold ved sykehusene i Helse Nord  

7. Statsbudsjett 2011 – felles innspill fra alle regionale helseforetak, jf. styresak 101-2009 
Statsbudsjett 2011 – innspill   
Sakspapirene ble ettersendt.  

8. Samdata 2008  
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
STYRESAK 117-2009  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev av 9. november 2009 fra Helsetilsynet i Sør-Trøndelag til BUE-Stiftelsen, Langørjan 

Gård ad. Tilsyn med tverrfaglige spesialiserte tjenester til personer med rusmiddelmisbruk 
– BUE-Stiftelsen Langørjan gård – endelig rapport 

2. Brev av 6. november 2009 fra Helsetilsynet i Finnmark ad. sikring av tilstrekkelig barne- 
og ungdomspsykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til pasienter bosatt i Finnmark og 
svarbrev fra Helse Finnmark HF til Helse Nord RHF av 25. november 2009 

3. Brev av 13. november 2009 fra arbeidsgiverforeningen Spekter ad. presisering vedrørende 
Arbeidstilsynets pålegg i helseforetakene relatert til ubalanse mellom oppgaver og 
ressurser, oversendelsesbrev 

4. Brev av 24. november 2009 fra Helsetilsynet i Nordland ad. oppsummering etter tilsyn 
med distriktspsykiatriske sentre (DPS) i Helse Nord 

5. Brev av 27. november 2009 fra Norsk Pensjonsforbund Nordland ad. oppnevning av 
representanter til regionalt brukerutvalg i Helse Nord 

6. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 2. desember 2009 med rapport fra tilsyn med 
spesialisthelsetjenesten til rusmiddelmisbrukere – Sigma Nord AS 
Kopi av brevet ble ettersendt. 



 
 
7. Brev fra Helsetilsynet i Finnmark av 8. desember 2009 med oversendelse av endelig 

rapport fra tilsyn med Helse Finnmark HF, klinikk Kirkenes, føde- og gynekologisk 
avdeling samt notat fra Helse Finnmark HF av 10. desember 2009 om oppfølging av 
tilsynsrapporten 
Kopi av brevet og notatet ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
  
STYRESAK 118-2009  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 15. desember 2009 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 27. januar 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 


