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PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 24. FEBRUAR 2010 
 
Styret i Helse Nord RHF avholdt styremøte Radisson Blu Hotel i Tromsø, den 24. februar 
2010 – fra kl. 08.35 til kl. 14.20. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, styremedlemmer Inge Myrvoll, Inger Jørstad, Kari Jørgensen, Line 
Miriam Haugan, Terje Olsen, Trygve Myrvang, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens 
Munch-Ellingsen og Ann-Mari Jenssen 
 
Ragnar Moan, observatør fra Regionalt Brukerutvalg (møter for Sissel B. Jenssen)  
 
Forfall: 
Nestleder Inger Lise Strøm og styremedlem Alf E. Jacobsen  
 
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, fagdirektør Jan Norum, kst. direktør for eieravdelingen Irene M. Skiri, leder for 
internrevisjonen Tor Solbjørg og internrevisor Hege K. Antonsen. 
 
I begynnelsen av styremøtet orienterte kst. direktør for eieravdelingen Irene M. Skiri og 
prosjektleder Hege Kirkeby (SAS Institute) om ledelsesinformasjonssystem for 
virksomhetsdata i SAS-datavarehus.   
 
 
STYRESAK 15-2010  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 15-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 16-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2010 
Sak 17-2010 Økonomirapport nr. 1-2010 

Sakspapirene ble ettersendt. 
Sak 18-2010 Nybygg Nordlandssykehuset Vesterålen – godkjenning av forprosjekt, 

oppstart detaljprosjektering og byggestart 
Sak 19-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – valg av tomt for planlegging 

av eventuelt nybygg 
Sak 20-2010 Helse Finnmark Kirkenes – føringer for planlegging av eventuelt nybygg  
Sak 21-2010 Enkeltoppgjør pasientreiser – overtakelse, økte kostnader og status 

saksbehandlingstid 
Sak 22-2010 Bruk av opptrappingsmidler til tverrfaglig spesialisert behandling for 

rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord, jf. styresak 13-2009 Styrking av 
tilbudet innen tverrfagligspesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
(TSB) i Helse Nord –  fordeling av økte bevilgninger 
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Sak 23-2010 Revisjonskomiteens årsrapport for 2009, vedlagt internrevisjonens 

årsrapport for 2009 
Sak 24-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem – dokumentstyring 

og avviksbehandling – oppsummering  
Sak 25-2010 Oppnevning av revisjonskomité i Helse Nord RHF 
Sak 26-2010 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Sykefravær i Helse Nord – informasjon 
 4. Ufrivillig deltid – tiltak i helseforetakene etter kartlegging  
 5. Oversikt over de ulike tjenestene innen rehabilitering, jf. styresak 

116-2009/3 Rehabiliteringstjenesten i Helse Nord, status og 
utfordringer 

Sak 27-2010 Referatsaker 
 1. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 28. januar 2010 ad. referat fra 

tilsynsmøte i Bodø, den 25. november 2009 
 2. Brev fra Riksrevisjonen til Helse- og omsorgsdepartementet av 28. 

januar 2010 ad. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av 
statlige selskaper i 2009 

 3. Protokoll fra møte i Revisjonskomiteen,  
den 14. januar 2010 

 4. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 8. februar 2010 
 5. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 5. februar 2010 ad. oversendelse av 

rapport fra tilsyn med Aleris Helse AS Tromsø 
Sak 28-2010 Eventuelt 

• Oppdragsdokument 2010 – vedlegg 3,  
spørsmål fra styremedlem Kari B. Sandnes 

Sak 29-2010 Disponering av investeringsramme 2010 til etablering av 
ledelsesinformasjonssystem for virksomhetsdata i SAS-datavarehus  
Saken ble etteranmeldt, og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Sakspapirene ble ettersendt, og saken er unntatt offentlighet,  
 jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
STYRESAK 16-2010  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 3. FEBRUAR 2010 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 3. februar 2010 godkjennes.  
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STYRESAK 17-2010  ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2010 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport nr. 1-2010 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene for å redusere usikkerheten i 

tiltaksporteføljen og sikre måloppnåelse. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport nr. 1-2010 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene for å redusere usikkerheten i 

tiltaksporteføljen og sikre måloppnåelse. 
 
 
STYRESAK 18-2010  NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET  
 VESTERÅLEN – GODKJENNING AV  
 FORPROSJEKT, OPPSTART  
 DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forprosjektet som grunnlag for den 

videre detaljplanlegging og realisering av prosjektet og godkjenner herved oppstart av 
byggeprosjektet. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
2. Prosjektet realiseres innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede 

byggekompleks på hhv 7.477 m2 og 14.786 m2. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
3. Det skal vurderes hvorvidt nybygd areal kan reduseres gjennom bruk av fristilte arealer i 

eksisterende bygningsmasse. Styret ber om at adm. direktør vurderer om arealet til 
dagbehandling bør økes innenfor gjeldende areal. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
4. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen 

overholdes, fastsettes til 864,3 mill kr i kostnadsnivå pr 15.03.2009, inkludert utstyr. 
Byggelånsrenter og prisstigning i byggeperioden kommer i tillegg. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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5. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2009-2018 og til 

styresak 99-2009 Budsjett 2010 – rammer og føringer. Styret legger til grunn at prosjektet 
finansieres med en andel lån på 82 %, dvs 709 mill kr i lån fra Helse Nord RHF og 155,3 
mill kr i egne midler fra Nordlandssykehuset HF. I tillegg kommer årlig prisstigning og 
byggelånsrenter. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
6. Legevakt plasseres ut fra den driftsøkonomisk gunstigste løsning. Realisering av legevakt 

forutsetter at det er inngått avtale med Vesterålen legevakt om leie og drift. Før endelig 
beslutning skal også faglige vurderinger gjøres og hovedmodellene veies opp mot 
hverandre. 

 
Adm. direktør trakk sitt forslag til fordel for forslaget fra styremedlem Inge Myrvoll. 
 
7. Nordlandssykehuset skal planlegge prosjektet ferdigstilt og tatt i bruk til 

pasientbehandling i april 2014. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styremedlem Inge Myrvoll fremmet følgende endring i punkt 6 i vedtaket (endring i 
kursiv): 
 
Under forutsetning av inngått avtale med Vesterålen legevakt om leie og drift, tas det sikte på 
samlokalisering av legevakt og akuttmottak. Før endelig beslutning skal også faglige 
vurderinger gjøres og hovedmodellene veies opp mot hverandre. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til nytt punkt 8 i vedtaket: 
 
Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en styresak som omhandler håndtering av 
finansieringen av byggelånsrenter og prisstigning.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forprosjektet som grunnlag for den 

videre detaljplanlegging og realisering av prosjektet og godkjenner herved oppstart av 
byggeprosjektet. 

 
2. Prosjektet realiseres innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede 

byggekompleks på hhv 7.477 m2 og 14.786 m2. 
 
3. Det skal vurderes hvorvidt nybygd areal kan reduseres gjennom bruk av fristilte arealer i 

eksisterende bygningsmasse. Styret ber om at adm. direktør vurderer om arealet til 
dagbehandling bør økes innenfor gjeldende areal. 

 
4. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen 

overholdes, fastsettes til 864,3 mill kr i kostnadsnivå pr 15.03.2009, inkludert utstyr. 
Byggelånsrenter og prisstigning i byggeperioden kommer i tillegg. 
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5. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2009-2018 og til 

styresak 99-2009 Budsjett 2010 – rammer og føringer. Styret legger til grunn at prosjektet 
finansieres med en andel lån på 82 %, dvs 709 mill kr i lån fra Helse Nord RHF og 155,3 
mill kr i egne midler fra Nordlandssykehuset HF. I tillegg kommer årlig prisstigning og 
byggelånsrenter. 

 
6. Under forutsetning av inngått avtale med Vesterålen legevakt om leie og drift, tas det sikte 

på samlokalisering av legevakt og akuttmottak. Før endelig beslutning skal også faglige 
vurderinger gjøres og hovedmodellene veies opp mot hverandre. 

 
7. Nordlandssykehuset skal planlegge prosjektet ferdigstilt og tatt i bruk til 

pasientbehandling i april 2014. 
 

8. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en styresak som omhandler håndtering 
av finansieringen av byggelånsrenter og prisstigning.  

 
 
STYRESAK 19-2010  UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE  
 NARVIK – VALG AV TOMT FOR  
 PLANLEGGING AV EVENTUELT NYBYGG 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord tar valget av tomt som styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

gjorde gjennom styresak 79/2009 Tomtevalg UNN Narvik til etterretning, og styret slutter 
seg til at et nybyggalternativ med tomt på Furumoen utredes i konseptfaserapporten 
sammen med ombyggingsalternativet. 

 
2. Styret stadfester tidligere vedtak om å få seg forelagt konseptfaserapporten for Narvik før 

sommeren 2010. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord tar valget av tomt som styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

gjorde gjennom styresak 79/2009 Tomtevalg UNN Narvik til etterretning, og styret slutter 
seg til at et nybyggalternativ med tomt på Furumoen utredes i konseptfaserapporten 
sammen med ombyggingsalternativet. 

 
2. Styret stadfester tidligere vedtak om å få seg forelagt konseptfaserapporten for Narvik før 

sommeren 2010. 
 
 
STYRESAK 20-2010  HELSE FINNMARK KIRKENES – FØRINGER  
 FOR PLANLEGGING AV EVENTUELT NYBYGG 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord tar til etterretning det valg av tomt som styret i Helse Finnmark HF 

gjennom sitt styrevedtak har gjort. 
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2. Styret ber om at konseptfaserapporten behandler tomtesaken i tråd med de krav som er 

gjengitt i saksutredningen til denne saken. 
 
3. Styret stadfester tidligere vedtak om å få seg forelagt konseptfaserapporten for Kirkenes 

sammen med tilsvarende sak for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik før sommeren 
2010. Styret vil understreke at selv om det foretas valg av tomt for utredning, vil det ikke 
være bindende for beslutning om nybygg skal gjennomføres. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord tar til etterretning det valg av tomt som styret i Helse Finnmark HF 

gjennom sitt styrevedtak har gjort. 
 
2. Styret ber om at konseptfaserapporten behandler tomtesaken i tråd med de krav som er 

gjengitt i saksutredningen til denne saken. 
 
3. Styret stadfester tidligere vedtak om å få seg forelagt konseptfaserapporten for Kirkenes 

sammen med tilsvarende sak for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik før sommeren 
2010. Styret vil understreke at selv om det foretas valg av tomt for utredning, vil det ikke 
være bindende for beslutning om nybygg skal gjennomføres. 

 
 
STYRESAK 21-2010  ENKELTOPPGJØR PASIENTREISER –  
 OVERTAKELSE, ØKTE KOSTNADER OG  
 STATUS SAKSBEHANDLINGSTID 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre nødvendige tiltak for å få bedret effektiviteten, 

slik at saksbehandlingstiden reduseres. 
 
2. Styret ber adm. direktør arbeide for en langsiktig tilpasning av kostnadsnivået. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 i vedtaket: 
 
Styret ber adm. direktør om å sende en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet med 
henstilling om å evaluere overtakelsen av enkeltoppgjør for pasientreiser med hensyn til 
effektiviteten, kostnader og organisering av arbeidet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre nødvendige tiltak for å få bedret effektiviteten, 

slik at saksbehandlingstiden reduseres. 
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2. Styret ber adm. direktør arbeide for en langsiktig tilpasning av kostnadsnivået. 
 
3. Styret ber adm. direktør om å sende en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet 

med henstilling om å evaluere overtakelsen av enkeltoppgjør for pasientreiser med hensyn 
til effektiviteten, kostnader og organisering av arbeidet. 

 
 
STYRESAK 22-2010  BRUK AV OPPTRAPPINGSMIDLER TIL  
 TVERRFAGLIG SPESIALISERT BEHANDLING  
 FOR RUSMIDDELAVHENGIGE (TSB) I HELSE  
 NORD, JF. STYRESAK 13-2009 STYRKING AV  
 TILBUDET INNEN  
 TVERRFAGLIGSPESIALISERT BEHANDLING  
 FOR RUSMIDDELAVHENGIGE (TSB) I HELSE  
 NORD – FORDELING AV ØKTE  
 BEVILGNINGER 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar informasjonen om status i bruk av opptrappingsmidler til tverrfaglig spesialisert 

behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord til orientering. 
  
2. Adm. direktør følger opp bruken av de gitte bevilgninger til TSB, og styret informeres om 

bruken av midlene innen utgangen av 2010.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar informasjonen om status i bruk av opptrappingsmidler til tverrfaglig spesialisert 

behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord til orientering. 
  
2. Adm. direktør følger opp bruken av de gitte bevilgninger til TSB, og styret informeres om 

bruken av midlene innen utgangen av 2010.  
 
 
STYRESAK 23-2010  REVISJONSKOMITEENS ÅRSRAPPORT FOR  
 2009, VEDLAGT INTERNREVISJONENS
 ÅRSRAPPORT FOR 2009 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret tar revisjonskomiteens årsrapport for 2009, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 
2009, til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
Styret tar revisjonskomiteens årsrapport for 2009, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 
2009, til orientering. 
 
 
STYRESAK 24-2010  INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 07/2009:  
 KVALITETSSYSTEM – DOKUMENTSTYRING  
 OG AVVIKSBEHANDLING – OPPSUMMERING 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr. 07/09: Kvalitetssystem – dokumentstyring og avviksbehandling i 

foretaksgruppen – oppsummering, tas til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør påse at anbefalingene som er gitt i rapportens kapittel 6.2 og 6.3 

blir fulgt opp innen utgangen av første halvår 2010, og orientere styret om status i første 
møte etter sommerferien. 

 
3. Styret ber adm. direktør treffe tiltak for å sikre at erfaringene fra dette revisjonsprosjektet 

også kommer til nytte i øvrige foretak, hvor tilsvarende svakheter kan tenkes å foreligge. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr. 07/09: Kvalitetssystem – dokumentstyring og avviksbehandling i 

foretaksgruppen – oppsummering, tas til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør påse at anbefalingene som er gitt i rapportens kapittel 6.2 og 6.3 

blir fulgt opp innen utgangen av første halvår 2010, og orientere styret om status i første 
møte etter sommerferien. 

 
3. Styret ber adm. direktør treffe tiltak for å sikre at erfaringene fra dette revisjonsprosjektet 

også kommer til nytte i øvrige foretak, hvor tilsvarende svakheter kan tenkes å foreligge. 
 
 
STYRESAK 25-2010  OPPNEVNING AV REVISJONSKOMITÉ I  
 HELSE NORD RHF 
 
Styreleder la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonskomiteen med 

virkning fra 24. februar 2010: 
 

Inger Lise Strøm 
Terje Olsen 
Kari Jørgensen 
Jens Munch-Ellingsen 
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2. Inger Lise Strøm velges som leder for revisjonskomiteen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonskomiteen med 

virkning fra 24. februar 2010: 
 

Inger Lise Strøm 
Terje Olsen 
Kari Jørgensen 
Jens Munch-Ellingsen 

 
2. Inger Lise Strøm velges som leder for revisjonskomiteen. 
 
 
STYRESAK 26-2010  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Valg av nye styrer i helseforetakene – status i forhold til innspill med nye kandidater 
og planlagt fremdriftsplan 

- Styremedlem Kirsti Jacobsen – konstitusjon som leder for HR Service på 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, informasjon 

- Styreseminar 18. til 19. mars 2010 – i regi av Helse- og omsorgsdepartementet. 
Tilbakemelding om deltakelse sendes til administrasjonsleder i Helse Nord RHF 
innen 4. mars 2010 for samlet påmelding. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Økonomirapportering til styret, jf. styrets evaluering: Avklaring rundt tidsfristene i 

forhold til økonomirapporteringen.  
- Arbeidsmiljø i sykehus, helhetlig strategi for HMS – aktivitet og resultat 2008, jf. 

styresak 23-2009/4: Saken utsettes til styremøte, den 22. juni 2010 på grunn av ønske 
om større involvering av helseforetakene. 

- Vestre Viken HF – Asker og Bærum sykehus: Orientering om status i helseforetakene i 
Helse Nord, jf. pressemelding av 15. februar 2010 og brev til Helse- og 
omsorgsdepartementet, overlevert i Bergen, den 15. februar 2010. 

- TSB – utbygging i Mo i Rana: Avklaring av spørsmål om å øke fra åtte til ti plasser. 
- DIPS – koding: Informasjon om presseoppslag, jf. brev til Helsedirektoratet av 22. 

februar 2010 samt Helse Nord RHF’s oppfølging av saken. 
- Ambulansefly – motortrøbbel: Informasjon om hendelsen og den videre håndteringen 

av saken med hensyn til forebyggende tiltak, rapportering av andre hendelser og ev. 
årsaker til problemene. 

- Møte i Stortingets Kontrollkomité ad. Riskrevisjonens rapport om økonomistyringen, 
den 8. februar 2010 – sammen med styreleder Bjørn Kaldhol 

- Møte med Troms Fylkeskommune m. fl., den 11. februar 2010  
- Åpning av BRUS-bygget v/Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 18. februar 

2010  
3. Sykefravær i Helse Nord – informasjon  
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4. Ufrivillig deltid – tiltak i helseforetakene etter kartlegging 
5. Oversikt over de ulike tjenestene innen rehabilitering, jf. styresak 116-2009/3 

Rehabiliteringstjenesten i Helse Nord, status og utfordringer 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
STYRESAK 27-2010  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 28. januar 2010 ad. referat fra tilsynsmøte i Bodø, 

den 25. november 2009   
2. Brev fra Riksrevisjonen til Helse- og omsorgsdepartementet av 28. januar 2010 ad. 

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper i 2009   
3. Protokoll fra møte i Revisjonskomiteen, den 14. januar 2010   
4. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 8. februar 2010   
5. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 5. februar 2010 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn 

med Aleris Helse AS Tromsø   
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
STYRESAK 28-2010  EVENTUELT 
  
Styremedlem Kari B. Sandnes stilte spørsmål i forbindelse med utsendt oppdragsdokument 
2010 til helseforetakene.  
 
Dokumentet inneholdt et vedlegg 3, og det stilles spørsmål om hvem som har utarbeidet 
denne rutinen, når den er utarbeidet, hvilket tidsrom den er gyldig for, og når den skal 
revideres eller hvem som har godkjent prosedyren.  
 
Adm. direktør redegjorde for prosessen i forbindelse med utarbeidelse av retningslinjer for 
overflytting av intensivpasienter mellom sykehus i Helse Nord (vedlegg 3 i 
oppdragsdokumentet 2010), jf. tidligere vedtak i styret. 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret ber om at det utarbeides en orientering til neste styremøte om prosessen og 
forankringen av retningslinjer for overflytting av intensivpasienter mellom sykehus i Helse 
Nord.  
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STYRESAK 29-2010  DISPONERING AV INVESTERINGSRAMME  
 2010 TIL ETABLERING AV  
 LEDELSESINFORMASJONSSYSTEM FOR  
 VIRKSOMHETSDATA I SAS-DATAVAREHUS 
 Saken ble etteranmeldt, og kommer i tillegg til tidligere  
 utsendt saksliste.  
 Sakspapirene ble ettersendt, og saken er unntatt offentlighet,  
 jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret er tilfreds med arbeidet som er utført med etableringen av en dataportal for 

virksomhetsstyringen i foretaksgruppen i 2009. 
 

2. Styret godkjenner at utviklingsprosjekter LIS 2010 gjennomføres som beskrevet i 
saksfremlegget.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret er tilfreds med arbeidet som er utført med etableringen av en dataportal for 

virksomhetsstyringen i foretaksgruppen i 2009. 
 

2. Styret godkjenner at utviklingsprosjekter LIS 2010 gjennomføres som beskrevet i 
saksfremlegget.  

 
 
Tromsø, den 24. februar 2010 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 24FEB2010 – kl. 14.30 
____________________  
Bjørn Kaldhol 


