
        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.2.2010 200900339-17 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
  

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

 

STYRESAK 16-2010  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 3. FEBRUAR 2010 
 

Møtedato: 24. februar 2010 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 3. FEBRUAR 2010 
 
Styret i Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø, den 3. februar 
2010 – fra kl. 08.30 til kl. 12.40. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Inger Lise Strøm, styremedlemmer Alf E. Jacobsen, Inger 
Jørstad, Kari Jørgensen, Trygve Myrvang (forlot styremøte kl. 11.45 – etter behandling av 
styresak 9-2010), Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari 
Jenssen 
 
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Forfall: 
Styremedlemmer Inge Myrvoll, Line Miriam Haugan og Terje Olsen 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, direktør Finn Henry Hansen, fagdirektør Jan Norum, direktør for eieravdelingen 
Paul Martin Strand, faggruppeleder Irene M. Skiri og leder for internrevisjonen Tor Solbjørg 
 
 
STYRESAK 1-2010 KONSTITUERING AV STYRET I  
 HELSE NORD RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret konstituerer seg med følgende sammensetning: 
 
Bjørn Kaldhol (leder) 
Inger Lise Strøm (nestleder) 
Kari Jørgensen 
Trygve Myrvang 
Line Miriam Haugan 
Terje Olsen 
Alf E. Jakobsen 
Inge Myrvoll 
Inger Jørstad 
Kirsti Jacobsen 
Kari B. Sandnes 
Jens Munch-Ellingsen 
Ann-Mari Jenssen 
 
Enstemmig vedtatt. 



 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret konstituerer seg med følgende sammensetning: 
 
Bjørn Kaldhol (leder) 
Inger Lise Strøm (nestleder) 
Kari Jørgensen 
Trygve Myrvang 
Line Miriam Haugan 
Terje Olsen 
Alf E. Jakobsen 
Inge Myrvoll 
Inger Jørstad 
Kirsti Jacobsen 
Kari B. Sandnes 
Jens Munch-Ellingsen 
Ann-Mari Jenssen 
 
 
STYRESAK 2-2010  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 1-2010 Konstituering av styret i Helse Nord RHF 
Sak 2-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 3-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2009 
Sak 4-2010 Oppdragsdokument 2010  
Sak 5-2010 Budsjett 2010 – konsolidert  
Sak 6-2010 Felles Regionale kommunikasjonstiltak for 2010 
Sak 7-2010 Nordlandssykehuset HF – endring av vedtektenes § 9 Lånerammer, jf. 

styresak 99-2009 Budsjett 2010 foretaksgruppen – rammer og føringer 
Sak 8-2010 Oppnevning av valgstyre – valg av ansattes representanter til styret i 

Helse Nord RHF  
Sak 9-2010 Møteplan 2010 – gjennomgang og oppdatering, jf. styresak 57-2009 

Møteplan 2010 
Sak 10-2010 Fordeling av forskningsmidler for 2010 
Sak 11-2010 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 o Regnskap 2009 – foreløpige regnskapstall 
 3. BRUS1

Sak 12-2010 

-bygg ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø – HF-
styrets behandlinger av saken 

Referatsaker 
 1. Brev fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 

10. desember 2009 ad. lukking av pålegg av 12. mars 2009 – God 
Vakt! Vurdering av arbeidsmiljømessige konsekvenser i forbindelse 
med omstillingsprosesser 

 2. Protokoll fra møter i revisjonskomiteen, den 19. oktober 2009 og 15. 
desember 2009 

 3. Brev fra Helsetilsynet i Finnmark til Helse Finnmark HF av 15. 
desember 2009 ad. oppfølging av rapport fra tilsyn med helsemessig 
og sosial beredskap – Helse Finnmark HF, klinikk Hammerfest  

                                                 
1 BRUS = Barne- og ungdomspsykiatri, Regional senter for spiseforstyrrelser, Ungdomspsykiatrisk Seksjon 



 
 
 4. Brev fra Vestvågøy Eldreråd til styret i Helse Nord RHF av 14. 

desember 2009 ad. reduksjon av sengeplasser ved 
Nordlandssykehuset Lofoten 

 5. Brev fra Arbeidstilsynet av 4. januar 2010 ad. avklaring vedrørende 
bruk av lystgass i fødestuene 

 6. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2010 
 7. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 26. januar 2010 ad. 

oversendelsesbrev – rapport fra tilsyn med Tromsø Private sykehus 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 8. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 25. januar 2010 ad. varsel om tilsyn 
med spesialisthelsetjenesten – slagbehandling  
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 9. Protokoll fra drøftingsmøte, den 2. februar 2010 ad. 
Oppdragsdokument 2010 og Budsjett 2010 – konsolidert, jf. styresak 
4-2010 og 5-2010 
Kopi av protokollene ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 13-2010 Eventuelt 
Sak 14-2010 Helgelandssykehuset Mo i Rana – nybygg til rusbehandling, utvidet 

investeringsramme og oppstart byggeprosjekt, jf. styresak 69-2009 
Helgelandssykehuset Mo i Rana – nybygg til rusbehandling, tillatelse til 
å starte opp anskaffelsesprosessen 
Styresaken var etteranmeldt, og sakspapirene ble ettersendt. 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
STYRESAK 3-2010  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 15. DESEMBER 2009 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 15. desember 2009 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 4-2010  OPPDRAGSDOKUMENT 2010 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Oppdragsdokument 2010 for helseforetakene i Helse 

Nord med de presiseringer som fremkommer av protokollen og vedlegget fra 
drøftingsmøte med de konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF, den 2. februar 2010. 

 
2. Oppdragsdokumentene fremmes for behandling i foretaksmøter med det enkelte 

helseforetak. 
 
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp 

helseforetakenes gjennomføring av krav i Oppdragsdokumentet. 
 
Enstemmig vedtatt. 



 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Oppdragsdokument 2010 for helseforetakene i Helse 

Nord med de presiseringer som fremkommer av protokollen og vedlegget fra 
drøftingsmøte med de konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF, den 2. februar 2010. 

 
2. Oppdragsdokumentene fremmes for behandling i foretaksmøter med det enkelte 

helseforetak. 
 
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp 

helseforetakenes gjennomføring av krav i Oppdragsdokumentet. 
 
 
STYRESAK 5-2010  BUDSJETT 2010 – KONSOLIDERT 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret vedtar foretaksgruppens konsoliderte budsjett for 2010.   

 
2. Styret registrerer at det i tråd med føringer planlegges med aktivitetsvekst i rusomsorgen 

og det psykiske helsevernet. Dette skal bidra til at ventetider reduseres. 
 
3. Styret registrerer at det budsjetteres med samlede aktivitetsbaserte inntekter som 

overstiger overslagsbevilgning i oppdragsdokumentet. Styret ber adm. direktør om å ta 
kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet ad. overslagsbevilgning, vurdere 
aktivitetsnivået i helseforetakene fortløpende og eventuelt justere vedtatte planer i 
helseforetakene. 

 
4. Helseforetakene skal gjennomføre tiltak for å redusere ventetider i 2010.  

 
5. Vedtatte omstillingsplaner må gjennomføres og helseforetakene må ha sterk fokus på å 

redusere gjennomføringsrisikoen i tiltakene eller supplere med ytterligere tiltak for å sikre 
resultatoppnåelse. Realisering av resultatmålene i 2010 og årene fremover er en premiss 
for gjennomføring av investeringsplanen.  

 
6. Investeringsrammen til Nordlandssykehuset HF og foretaksgruppen reduseres med 134,5 

mill. kroner slik det fremgår av saksforelegget. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret vedtar foretaksgruppens konsoliderte budsjett for 2010.   

 
2. Styret registrerer at det i tråd med føringer planlegges med aktivitetsvekst i rusomsorgen 

og det psykiske helsevernet. Dette skal bidra til at ventetider reduseres. 
 
3. Styret registrerer at det budsjetteres med samlede aktivitetsbaserte inntekter som 

overstiger overslagsbevilgning i oppdragsdokumentet. Styret ber adm. direktør om å ta 
kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet ad. overslagsbevilgning, vurdere 
aktivitetsnivået i helseforetakene fortløpende og eventuelt justere vedtatte planer i 
helseforetakene. 



 
 
4. Helseforetakene skal gjennomføre tiltak for å redusere ventetider i 2010.  
 
5. Vedtatte omstillingsplaner må gjennomføres og helseforetakene må ha sterk fokus på å 

redusere gjennomføringsrisikoen i tiltakene eller supplere med ytterligere tiltak for å sikre 
resultatoppnåelse. Realisering av resultatmålene i 2010 og årene fremover er en premiss 
for gjennomføring av investeringsplanen.  

 
6. Investeringsrammen til Nordlandssykehuset HF og foretaksgruppen reduseres med 134,5 

mill. kroner slik det fremgår av saksforelegget. 
 
 
STYRESAK 6-2010  FELLES REGIONALE  
 KOMMUNIKASJONSTILTAK FOR 2010 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar forslaget til felles Regionale kommunikasjonstiltak for 

2010. 
 

2. Styret vil særlig understreke behovet for å styrke informasjonen til og kommunikasjonen 
med pasientene gjennom moderne nettløsninger med muligheter for dialog.  

 
3. Gjennomføringen av felles Regionale kommunikasjonstiltak tas inn som en del av 

oppdragsdokument for 2010. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar forslaget til felles Regionale kommunikasjonstiltak for 

2010. 
 

2. Styret vil særlig understreke behovet for å styrke informasjonen til og kommunikasjonen 
med pasientene gjennom moderne nettløsninger med muligheter for dialog.  

 
3. Gjennomføringen av felles Regionale kommunikasjonstiltak tas inn som en del av 

oppdragsdokument for 2010. 
 
 
STYRESAK 7-2010  NORDLANDSSYKEHUSET HF – ENDRING AV  
 VEDTEKTENES § 9 LÅNERAMMER,  
 JF. STYRESAK 99-2009 BUDSJETT 2010  
 FORETAKSGRUPPEN – RAMMER OG  
 FØRINGER 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Vedtektene for Nordlandssykehuset HF § 9 Låneopptak endres til følgende (endring i 

kursiv): 



 
 

”Nordlandssykehuset HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF. 
 
Nordlandssykehuset HF gis en total låneramme på 2,2 mrd. kroner. 
 
Nordlandssykehuset HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider 
årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt 
av Helse Nord RHF.” 
 

2. Endring av vedtektenes § 9 stadfestes i foretaksmøte med Nordlandssykehuset HF. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Vedtektene for Nordlandssykehuset HF § 9 Låneopptak endres til følgende (endring i 

kursiv): 
 

”Nordlandssykehuset HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF. 
 
Nordlandssykehuset HF gis en total låneramme på 2,2 mrd. kroner. 
 
Nordlandssykehuset HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider 
årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt 
av Helse Nord RHF.” 
 

2. Endring av vedtektenes § 9 stadfestes i foretaksmøte med Nordlandssykehuset HF. 
 
 
STYRESAK 8-2010  OPPNEVNING AV VALGSTYRE  
 – VALG AV ANSATTES REPRESENTANTER  
 TIL STYRET I HELSE NORD RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret for Helse 

Nord RHF: 
o May Britt Alstrin, Nordlandssykehuset Bodø 
o Merethe Lian, Nordlandssykehuset Bodø 

 
2.  Som vararepresentanter oppnevnes: 

o Toril Døhl, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
o Rita Vestgård, Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad 

 
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes: 

o Åshild Nordnes, organisasjonsdirektør 
 
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 
 
Enstemmig vedtatt. 



 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret for Helse 

Nord RHF: 
o May Britt Alstrin, Nordlandssykehuset Bodø 
o Merethe Lian, Nordlandssykehuset Bodø 

 
2.  Som vararepresentanter oppnevnes: 

o Toril Døhl, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
o Rita Vestgård, Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad 

 
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes: 

o Åshild Nordnes, organisasjonsdirektør 
 
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 
 
 
STYRESAK 9-2010  MØTEPLAN 2010 – GJENNOMGANG OG  
 OPPDATERING, JF. STYRESAK 57-2009  
 MØTEPLAN 2010 
 
Styrets vedtak: 
 
Møteplan for 2010 godkjennes som følger: 
 
Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 
Styremøter  
Helse Nord RHF  032

24 
 263 28  31 22  25 28 20 24 14 

Styreseminar for 
alle styrene i 
regionen 

    31 -1    20-21   

Foretaksmøter for 
Helse Nord RHF X    X        

Foretaksmøter 
med HF-ene  etter 

034
må 

avklares 5 X  
6         

 
Styremøtene er planlagt avholdt på følgende steder i vår region: 
 
• 3. februar 2010: Bodø (oppdragsdokument 2010 til helseforetakene) 
  – foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant av styremøte 
• 24. februar 2010:  Tromsø 
• 26. mars 2010:  Bodø (årsregnskap og styrets beretning) 

– foretaksmøter med HF-ene må avklares  
for behandling av årsregnskap 2009 m. m. 

• 28. april 2010:  Kirkenes – besøk av Helse Finnmark HF 
• 31. mai 2010: Bodø 
• 22. juni 2010:  Storslett – besøk av DMS Nord-Troms  

                                                 
2 Oppdragsdokument 2010 til HF-ene og Budsjett 2010 – konsolidert  
3 Årsregnskap og styrets beretning 2009 
4 For overlevering av oppdragsdokument 2010 til HF-ene 
5 For behandling av årsregnskap 2009 m. m.  
6 Valg av nye HF-styrer i APR/MAI2010 



 
 

• 25. august 2010:  Brønnøysund – besøk av spesialistpoliklinikken 
• 28. september 2010: Gravdal – besøk av Nordlandssykehuset HF 
• 20. oktober 2010:  Tromsø  
• 24. november 2010:  Tromsø 
• 14. desember 2010:  Bodø 
 
Styreseminarene ble vedtatt avholdt som følger:  
 
• 31. mai – 1. juni 2010: Bodø  
• 20. – 21. oktober 2010: Tromsø 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 10-2010  FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER  
 FOR 2010 
 
Under behandling av saken fratrådte styremedlem Jens Munch-Ellingsen på grunn av 
inhabilitet. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar til etterretning at samarbeidsorganet med Universitet i 

Tromsø ikke kom til enighet i tildelingen til et prosjekt i programmet 
helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin for 2010. 
 

2. Styret går inn for at den opprinnelige innstillingen fra forskningsutvalget og Helse Nord 
opprettholdes. 

 
3. Styret anbefaler foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet å vedta den 

opprinnelige innstillingen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar til etterretning at samarbeidsorganet med Universitet i 

Tromsø ikke kom til enighet i tildelingen til et prosjekt i programmet 
helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin for 2010. 
 

2. Styret går inn for at den opprinnelige innstillingen fra forskningsutvalget og Helse Nord 
opprettholdes. 

 
3. Styret anbefaler foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet å vedta den 

opprinnelige innstillingen. 
 



 
STYRESAK 11-2010  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Høring i Stortingets Helse- og omsorgskomité, den 25. januar 2010 ad. 
samhandlingsreformen 

- Besøk av Stortingets Helse- og omsorgskomité i Troms, den 28. og 29. januar 2010  
- Høring i Stortingets Kontrollkomité, den 8. februar 2010 ad. Riksrevisjonens rapport 

om økonomistyring i helseforetakene 
- Samhandlingskonferanse, den 25. og 26. mai 2010: Statsråd Anne-Grete Strøm-

Erichsen er invitert til konferansen. 
- Miljøkonferanse for spesialisthelsetjenesten, den 11. mars 2010: Invitasjon til styret i 

Helse Nord RHF 
- Valg av styrer i helseforetakene – orientering om prosess og valg av arbeidsutvalg. 

Følgende styremedlemmer jobber frem forslag til HF-styrenes sammensetning på 
vegne av styret, i samarbeid med administrasjonen i Helse Nord RHF: Bjørn Kaldhol, 
Inger Lise Strøm og Ann-Mari Jenssen. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- BUE-stiftelsen, jf. styresak 117-2009/1Referatsaker (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) 
Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, 1. ledd, jf. Fvl. § 13, 1. ledd 
nr. 2. 

- Regnskap 2009 – foreløpige regnskapstall: Orientering om status i helseforetakene og 
foretaksgruppen totalt 

- Kjøp av behandlingsplasser innen rusfeltet: Orientering om institusjoner, antall 
plasser og kostnader. 
Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 15.2. ledd. 

- Sak om pasient i Narvik – behandling med antibiotika: Presseoppslag i januar 2010, 
informasjon.  

- Tilbud til pasienter i Finnmark, jf. styresak 117- 2009/2 Referatsaker (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): 
Informasjon om hvilket tilbud denne pasienten får nå, og hvilket tilbud som gis 
fremover.  

- Sykehusdebatten i Finnmark: Orientering om investeringsplanen og eksisterende 
struktur 

- Vestre Viken HF (Asker og Bærum sykehus): Orientering om oppfølging av 
helseforetakene i Helse Nord og gjennomgangen av pasientjournaler med hensyn til 
ev. feil. Det ser ikke ut til å være systematiske feil i vår region, og at Helse Nord har 
gode rutiner. Saken følges opp av Helse- og omsorgsdepartementet i møtet med 
ledelsen i RHF-ene, den 15. februar 2010. 

- Telefonmøte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 17. desember 2009 ad. 
pensjonsleverandør for HF-ene. 

- Ledersamling i Helse Finnmark HF, den 12. til 13. januar 2010 
- Møte med Legeforeningens regionsutvalg Nord, den 18. januar 2010 
- Møte med Viken senter, den 22. januar 2010 – oppfølging av styresak 114-2009  



 
 

3. BRUS7

 

-bygg ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø – HF-styrets behandlinger 
av saken  

Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
STYRESAK 12-2010  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 10. desember 2009 

ad. lukking av pålegg av 12. mars 2009 – God Vakt! Vurdering av arbeidsmiljømessige 
konsekvenser i forbindelse med omstillingsprosesser 

2. Protokoll fra møter i revisjonskomiteen, den 19. oktober 2009 og 15. desember 2009 
3. Brev fra Helsetilsynet i Finnmark til Helse Finnmark HF av 15. desember 2009 ad. 

oppfølging av rapport fra tilsyn med helsemessig og sosial beredskap – Helse Finnmark 
HF, klinikk Hammerfest  

4. Brev fra Vestvågøy Eldreråd til styret i Helse Nord RHF av 14. desember 2009 ad. 
reduksjon av sengeplasser ved Nordlandssykehuset Lofoten  

5. Brev fra Arbeidstilsynet av 4. januar 2010 ad. avklaring vedrørende bruk av lystgass i 
fødestuene 

6. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2010 
7. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 26. januar 2010 ad. oversendelsesbrev – rapport fra 

tilsyn med Tromsø Private sykehus 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

8. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 25. januar 2010 ad. varsel om tilsyn med 
spesialisthelsetjenesten – slagbehandling  
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

9. Protokoll fra drøftingsmøte, den 2. februar 2010 ad. Oppdragsdokument 2010 og Budsjett 
2010 – konsolidert, jf. styresak 4-2010 og 5-2010 
Kopi av protokollene ble lagt frem ved møtestart. 

 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
STYRESAK 13-2010  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 

                                                 
7 BRUS = Barne- og ungdomspsykiatri, Regional senter for spiseforstyrrelser, Ungdomspsykiatrisk Seksjon 



 
 
STYRESAK 14-2010  HELGELANDSSYKEHUSET MO I RANA – 
 NYBYGG TIL RUSBEHANDLING, UTVIDET  
 INVESTERINGSRAMME OG OPPSTART  
 BYGGEPROSJEKT, JF. STYRESAK 69-2009  
 HELGELANDSSYKEHUSET MO I RANA –  
 NYBYGG TIL RUSBEHANDLING, TILLATELSE  
 TIL Å STARTE OPP  
 ANSKAFFELSESPROSESSEN 
 Styresaken var etteranmeldt, og sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Investeringsrammen for ny rusinstitusjon på Helgeland økes til 28 mill kroner. 
 
2. I planleggingen av investering og drift av ny rusinstitusjon kan helseforetaket legge til 

grunn at basisrammen til rusbehandling økes med 5 mill. kroner fra og med 2011. 
 
3. Saken må styrebehandles i Helgelandssykehuset HF før oppstart, slik det fremgår av 

konsernbestemmelsene for investeringer i foretaksgruppen.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Investeringsrammen for ny rusinstitusjon på Helgeland økes til 28 mill kroner. 
 
2. I planleggingen av investering og drift av ny rusinstitusjon kan helseforetaket legge til 

grunn at basisrammen til rusbehandling økes med 5 mill. kroner fra og med 2011. 
 
3. Saken må styrebehandles i Helgelandssykehuset HF før oppstart, slik det fremgår av 

konsernbestemmelsene for investeringer i foretaksgruppen.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 3. februar 2010 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 12. februar 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 


