
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 26. mars 2010 
 
Kl.: 08.00 til ca. 11.30/12.00 
 
Sted: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 
 
 
  
 





  

 
 

Møtedato: 26. mars 2010 
Arkivnr.: 2010/242-2/012    Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 12.3.2010 
 
 
Styresak 30-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 26. mars 2010: 
 
Sak 30-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 31-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. februar 2010 Side 3 
Sak 32-2010 Valg av styrer i helseforetakene, jf. helseforetaksloven § 21 

Forslag til styresammensetning i helseforetakene vil bli lagt 
frem ved møtestart.  

Side 15 

Sak 33-2010 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i 
helseforetakene 

Side 16 

Sak 34-2010 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg  
for perioden 2010-2012 

Side 18 

Sak 35-2010 Årlig melding 2009 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 21 

Sak 36-2010 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2009 – 
herunder disponering av resultat 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 22 

Sak 37-2010 Økonomirapport nr. 2-2010 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 23 

Sak 38-2010 Justering av økonomiske rammer budsjett 2010 – nr. 1 Side 24 
Sak 39-2010 Retningslinjer for overflytting av intensivpasienter mellom 

sykehus – vedlegg 3 i oppdragsdokument 2010, jf. styresak 
28-2010 Eventuelt 

Side 32 

Sak 40-2010 Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og 
utstyr i foretaksgruppen 

Side 35 

Sak 41-2010 Plan for internrevisjon 2010-2011 Side 51 
Sak 42-2010 Orienteringssaker Side 54 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
Sak 43-2010 Referatsaker Side 57 
 1. Brev av 17. februar 2010 fra Arbeidstilsynet til 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. anmodning om 
ny tilbakemelding – fysiske arbeidsforhold intensiven ved 
UNN Tromsø 

  

 2. Brev av 3. mars 2010 fra de konserntillitsvalgte i Helse 
Nord RHF ad. krav om styrerepresentasjon i styret i Helse 
Nord RHF  

  

 3. Brev av 23. februar 2010 fra Helsetilsynet i Finnmark ad. 
avslutning av tilsynssak mot Helse Nord RHF på 
bakgrunn av pasientklage mot BUP Kirkenes – Helse 
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Nord RHF  
 4. Brev av 1. mars 2010 fra Helse- og omsorgsdepartementet 

til Delta v/Odd Oskarsen ad. instruksjon av helseforetak – 
Helse Nord RHF 

  

 5. Brev av 26. februar 2010 fra Statens Havarikommisjon for 
Transport til Lufttransport AS ad. avslutning etter 
forundersøkelse luftfartshendelse mellom Svalbard 
Lufthavn Longyear og Tromsø Lufthavn Langnes, den 10. 
februar 2010 med Lufttransport Beech King Air B200, 
LN-MOJ, jf. styresak 26-2010/2 Orienteringssaker, adm. 
direktørs muntlige orienteringer, strekpunkt 6 

  

 6. Brev av 9. mars 2010 fra Helsetilsynet i Troms ad. 
orientering om revisjoner innen Helse Nord området 2010 

  

Sak 44-2010 Eventuelt Side 81 
 
 
Bodø, den 12. mars 2010 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. mars 2010 
Arkivnr.: 2010/242-3/012    Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 12.3.2010 
 
 
Styresak 31-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

24. februar 2010 
 
 
Protokoll 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  
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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 

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. 
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STYRESAK 16-2010  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 3. FEBRUAR 2010 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 3. februar 2010 godkjennes.  
 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 

 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 

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

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 24. februar 2010 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 12. mars 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 26.mars 2010    
Arkivnr.: 2010/16-1/012     Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401 Dato: 12.3.2010 
 
 
Styresak 32-2010 Valg av styrer i helseforetakene,  

jf. helseforetaksloven § 21 
 
 
Forslag til styresammensetning i helseforetakene vil bli lagt frem ved møtestart. 
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Møtedato: 26. mars 2010    
Arkivnr.: 2010/657-1/152    Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 12.3.2010 
 
 
Styresak 33-2010 Godtgjørelse til styremedlemmer og  

varamedlemmer i helseforetakene 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF bes i denne saken ta stilling til fastsettelse av godtgjørelsen for 
styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene. 
 
Bakgrunn/fakta 
I henhold til Lov om helseforetak § 21, 3. ledd skal ”styremedlemmenes godtgjørelse 
fastsettes av foretaksmøtet”.  
 
Godtgjørelsen til HF-styrene har i alle år blitt endret i tråd med justering av godtgjørelsen til 
styret i Helse Nord RHF. I foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 24. januar 2008 ble det 
vedtatt at godtgjørelsen til styret i det regionale helseforetaket forblir uendret. Dette ble 
videreført til også å gjelde for styrene i helseforetakene i vår region, jf. styresak 38-2008 
Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene. Styret i Helse Nord 
RHF vedtok godtgjørelse for medlemmer av styrene i helseforetakene som følger: 
 
• Styreleder kr. 137 500 pr. år   
• Nestleder kr.   96 000 pr. år  
• Styremedlemmer kr.   89 000 pr år 
• Varamedlemmer  kr.     2 860 pr. møtedag 
 
Godtgjørelsen ble deretter fastsatt i foretaksmøter i helseforetakene. 
 
Godtgjørelsen til styremedlemmer i Helse Nord RHF har ikke vært gjenstand for behandling i 
foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet i 2009, og det ble heller ikke foretatt noen 
behandling av godtgjørelsen til styrene i helseforetakene i vår region samme år. 
 
I foretaksmøte, den 25. januar 2010 ble styregodtgjørelsen til styret i Helse Nord RHF fastsatt 
til: 
 
• Styreleder kr. 220 000 pr. år  (en økning på kr. 20 000 eller 10 %) 
• Nestleder kr. 147 000 pr. år  (en økning på kr. 6 000 eller 4,25 %) 
• Styremedlemmer kr. 107 000 pr år (en økning på kr. 4 000 eller 3,9 %) 
• Varamedlemmer  kr.     4 100 pr. møte  (en økning på kr. 200 eller 5,1 %) 
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Vurdering 
Adm. direktør foreslår å videreføre den endringen i godtgjørelsen som Helse- og 
omsorgsdepartementet har vedtatt for styret i Helse Nord RHF i foretaksmøte, den 25. januar 
2010 til også å gjelde for styrene i helseforetakene i vår region. Det vil si at styregodtgjørelsen 
justeres som følger: 
 
 Godtgjørelse hittil foreslått justering Godtgjørelse fra 2010 
Styreleder kr. 137 500  kr. 13 750/10 % kr. 151 250 
Nestleder kr. 96 000   kr. 4 000/4,17 % kr. 100 000 
Styremedlemmer kr. 89 000 kr. 3 500/3,9 % kr. 92 500 
Varamedlemmer  kr. 2 860 kr. 140/4,9 % kr. 3 000 
 
De øvrige vilkårene forblir uendret, jf. tidligere vedtak i styret i Helse Nord RHF og 
foretaksmøter med helseforetakene. 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:  
 
1. Årlig styregodtgjørelse for styrene i helseforetakene forblir uendret: 
 

– Styreleder kr. 151 250 pr. år   
– Nestleder kr. 100 000 pr. år  
– Styremedlemmer kr.   92 500 pr år 

 
2. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.  
 
3. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke 

oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle.   
 
4. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å 

inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik kompensasjon 
må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende rapportering i styret. 

 
5. Varamedlemmer honoreres kr. 3 000 pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.  
 
6. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % -sats 

lik fravær. 
 
 
Bodø, den 12. mars 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. mars 2010 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23  Dato: 12.3.2010 
 
 
Styresak 34-2010 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 
    for perioden 2010-2012 
 
 
Formål/sammendrag 
I styresak 115-2007/5 Regionalt brukerutvalg – prinsipper for oppnevning av nytt utvalg 
2008-2010 vedtok styret i Helse Nord RHF prinsipper for sammensetning av Regionalt 
brukerutvalg. Prinsippene ble utformet etter samarbeid med organisasjonene i regionen. 
Sammensetningen ivaretar hensynet til representasjon fra viktige grupper og satsningsområder 
for Helse Nord RHF, behovet for kontinuitet og et utvalg som kan fungere effektivt i forhold 
til dets rolle.  
 
I toårsperioden som er gått siden siste oppnevning har Norsk blindeforbund meldt seg ut av 
SAFOi og inn i FFOii

 

. Dette gir en endring i medlemsmasse som bør gjenspeiles i 
sammensetningen av Regionalt brukerutvalg i perioden 2010-2012.  

Norsk Pensjonistforbund Nordland har bedt om å bli representert i Regionalt brukerutvalg, jf. 
styresak 117-2009/5 Referatsaker. Det vurderes dit hen at pensjonistene er representert 
gjennom fylkeskommunale eldreråd som har to representanter. Representanter fra 
pensjonistene utover dette vil gi en skjevfordeling i representasjon som ikke er ønskelig. 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF for 2010-2012 settes ut fra dette sammen på 
følgende måte: 
• Fem representanter oppnevnes blant de foreslåtte kandidater fra FFO – regionen 
• Én representant oppnevnes blant de foreslåtte kandidater fra SAFO – regionen 
• To representanter oppnevnes blant de foreslåtte kandidatene fra fylkeskommunale 

eldrerådene i regionen. 
• Én kandidat oppnevnes fra de foreslåtte kandidatene fra RIO-Nordiii

• Én representant oppnevnes fra de foreslåtte kandidater fra brukerorganisasjoner under 
Kreftforeningen. 

 og landsforbundet 
mot stoffmisbruk 

 
Nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF for 2010-2012 oppnevnes med samme 
funksjonstid som styrene. Ordningen med vararepresentanter i rekkefølge og med det antall 
vararepresentanter for hver gruppe som har forslagsrett, foreslås videreført. Styret i Helse 
Nord RHF utnevner leder og nestleder av og blant de oppnevnte medlemmer. 
 
I denne saken fremmes forslag til representanter, vararepresentanter samt leder og nestleder til 
nytt Regionalt brukerutvalg for perioden 2010-2012. Valget skjer med bakgrunn i innkomne 
forslag fra organisasjonene og de fylkeskommunale eldreråd i regionen. 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 75-2006 Regionalt brukerutvalg – Plan for 
brukermedvirkning og observatørordning til styret i Helse Nord RHF en ordning, hvor en fast 
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representant med personlig vararepresentant fra Regionalt brukerutvalg deltar som observatør 
med møte- og talerett i styret i Helse Nord RHF. I styresak 22-2008 Oppnevning av Regionalt 
brukerutvalg for perioden 2008-2010 ble denne ordningen videreført, men med to 
vararepresentanter og hvor observatøren oppnevnes av Regionalt brukerutvalg. Denne 
ordningen anbefales videreført. 
 
Bakgrunn/fakta 
Helseforetaksloven slår fast at de regionale helseforetakene skal ha brukermedvirkning som 
en del av sin arbeidsform. Det er tatt inn bestemmelser om brukermedvirkning i § 14 i 
vedtektene til Helse Nord RHF. Utvalgets sammensetning og mandat fastsettes av styret for 
Helse Nord RHF. 
 
Regionalt brukerutvalg er et rådgivende utvalg for styret i Helse Nord RHF. Utvalget, som nå 
skal settes sammen vil få samme funksjonstid som styret i Helse Nord RHF, dvs. til våren 
2012. 
 
I tråd med retningslinjene ble FFO Region Nord, SAFO Nord, Fylkeseldrerådene i regionen 
samt rusorganisasjonene (RIO Nord og Landsforbundet mot stoffmisbruk region Nord) bedt 
om å foreslå kandidater. I tillegg ble brukerorganisasjoner under Kreftforeningen bedt om å 
foreslå kandidat. 
 
Vurdering 
Flere hensyn skal ivaretas ved sammensetningen av Regionalt brukerutvalg. Det er viktig at 
det regionale brukerutvalget har legitimitet i sitt arbeid. Ved oppnevning av nytt utvalg er det 
tatt utgangspunkt i de prinsipper for representasjon og oppnevning som styret sluttet seg til i 
styresak 45-2006 Regionalt brukerutvalg – prinsipper for representasjon og oppnevning, og 
senere stadfestet i styresak 115-2007/5. Utvalget settes sammen av representanter fra de 
største hovedsammenslutningene: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), 
Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) samt de fylkeskommunale 
eldrerådene i regionen. I tillegg kommer representanter fra satsningsområder, som i perioden 
2010-2012 skal velges fra rusorganisasjonene og brukerorganisasjoner under Kreftforeningen. 
 
Organisasjonene er bedt om å legge flere kriterier til grunn i sine valg av kandidater. I tillegg 
til behovet for en balansert sammensetning ut fra kjønn, alder, geografi/helseforetak, skal 
utvalget reflektere barn-, ungdom- og voksenperspektiv samt brukere/pårørende med samisk, 
minoritets- eller innvandrerbakgrunn. Utvalget bør gjenspeile Helse Nords viktige 
satsningsområder. Representantenes evne til å ivareta alle brukerne/pårørende, ikke kun ”egen 
gruppe”, deres brukerkompetanse og tidligere erfaring fra arbeid med brukermedvirkning 
samt hensynet til kontinuitet i Regionalt brukerutvalg spiller også inn. 
 
Med unntak av representanter fra satsningsområder, innebærer den vedtatte sammensetningen 
at utvalget ikke har representanter fra enkeltorganisasjoner. Dette innbefatter også Sametinget 
og andre organisasjoner for samer, minoriteter og innvandrere. Organisasjonene er bedt om å 
vurdere også dette ved utvelgelsen av kandidater. Spørsmål om samiske brukeres situasjon må 
også ivaretas i Helse Nord RHF. 
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Konklusjon 
Her foreslås oppnevnt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF for perioden mars 2010 til 
mars 2012. Behovet for bred representasjon fra de viktigste organisasjonene, 
satsningsområdene for Helse Nord RHF og ønsket om legitimitet søkes ivaretatt. Hensynet til 
kontinuitet er et viktig tilleggskriterium ved vurdering av den sammensetningen. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Forslag til sammensetningen av det regionale brukerutvalget vil bli ettersendt eller lagt frem 
ved møtestart. 
 
 
Bodø, den 12. mars 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
 

i SAFO = Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner 
ii FFO = Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
iii RIO-Nord = Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Nord-Norge 
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Møtedato: 26. mars 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Trude Grønlund, 75 51 29 13  Dato: 12.3.2010 
 
 
Styresak 35-2010 Årlig melding 2009 
 
 
Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 26. mars 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Irene M. Skiri, 75 51 29 00  Dato: 12.3.2010 
 
 
Styresak 36-2010 Godkjenning av årsregnskap og styrets  
    beretning 2009 – herunder disponering av 

resultat 
 
 
Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 26. mars 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Irene M. Skiri, 75 51 29 00  Dato: 12.3.2010 
 
 
Styresak 37-2010 Økonomirapport nr. 2-2010 
 
 
Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 26. mars 2010    
Arkivnr.: 110 2010/66    Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, 75 51 29 21  Dato: 12.3.2010 
 
 
Styresak 38-2010 Justering av økonomiske rammer  

budsjett 2010 - nr 1 
 
 
Formål/sammendrag 
I styresak 99- 2009 Budsjett 2010, rammer og føringer, behandlet styret i Helse Nord RHF, 
den 18. november 2009 drifts- og investeringsrammer for 2010. I etterkant har det skjedd flere 
endringer i forutsetningene for budsjett 2010, og det er fattet flere beslutninger som påvirker 
rammene for helseforetakene. For å kunne drive tett oppfølging er det nødvendig med presise 
rammebetingelser.  
 
I tillegg til de forhold som styret inviteres til å beslutte i denne saken gis det også en kort 
orientering om andre beslutninger som er fattet og påvirker rammene til foretakene. Vedlagt 
følger en oppdatert oversikt over drifts- og investeringsrammene til helseforetakene, etter at 
forslagene i denne saken er innarbeidet. 
 
Endringer i budsjettpremisser 
I budsjett 2010 er det ikke satt av eget beløp til styrets disposisjon for å håndtere uforutsette 
forhold, ut over budsjettert sentralt overskudd på 143 mill kroner. Høsten 2009 ble det klart at 
Helse Nord RHF måtte betale for bruk av Modum bad og private rehabiliteringsinstitusjoner 
som hadde avtaler med andre regionale foretak. I budsjett 2010 ble det tatt høyde for dette. 
Oppdatert informasjon pr dags dato viser at det ble satt av 8,2 mill kroner mer enn forventet 
utbetaling i 2010.     
 
Utbetalingene til Norsk Pasientskade erstatning i 2009 (NPE) ble 82,6 mill kroner. Det er 3,1 
mill kroner mer enn budsjettert for 2010. NPE har økt bemanningen for å komme à jour med 
saksbehandlingen. Det forventes derfor at kostnadene for 2010 vil bli minst like høye som i 
2009. Det foreslås derfor å bevilge ytterligere 5 mill kroner for å dekke denne forventede 
kostnaden.   
 
Endringer i rammer 
Oppfølging av oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoll 
 
Klassifisering av sykehusbygg 
I foretaksprotokollen fremgår det: Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF registrere sine 
sykehusbygg i tråd med klassifikasjonssystemet. 
 
Prosjektet er estimert til å koste ca 0,5 mill kroner det foreslås å følge dette opp med 
bevilgning i denne saken. 
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Tolkeprosjekt Finnmark 
I brev av 13.1.2010 har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) pålagt Helse Nord RHF å 
finansiere et toårig tolkeprosjekt ved Helse Finnmark HF. Foretaket har søkt om til sammen 2 
mill kroner. Det foreslås derfor å bevilge 1 mill kroner til Helse Finnmark HF i år. 
 
Tilskudd Luftambulanse 
Statlig tilskudd til Luftambulansen ble kr. 12 000 lavere enn opplyst i Statsbudsjettet. 
 
Nasjonalt stab/støtte prosjekt 
Helse Nord RHF er pålagt å sette av ressurser til å bidra inn i nasjonalt stab/støtte prosjekt. 
I budsjett 2010 er det satt av: 
• 2,2 mill til nytt HR system. Det vurderes som tilstrekkelig. 
• 1,7 mill kroner til frikort prosjekt. Det vurderes som tilstrekkelig. 
• 5,0 mill til økonomi og logistikk prosjektet. Dette beløpet er usikkert. I tillegg pågår en 

dialog mellom regionene om kostnadsfordeling. Helse Nord RHF skal dekke deler av 
kostnadene til fellesprosjektet og skal i tillegg stille med en person i 75 % stilling i 
logistikkprosjektet og tilsvarende i økonomiprosjektet. Dette er kostnader som kommer i 
tillegg til finansiering av fellesprosjektet. Bidraget til økonomi vil dekkes over RHF-
administrasjonen, mens bidraget til logistikkprosjektet finansieres ved frikjøp fra Helse 
Finnmark HF. Det foreslås derfor nå å bevilge kr 400 000 for å dekke frikjøpet.  

 
Helse Nord RHF er pålagt å etablere rutiner som sikrer elektronisk innsending av 
opplysninger om egenandeler, slik at staten automatisk kan sende ut frikort, når den enkelte 
pasient har krav på det. Innsamling og registrering av egenandeler knyttet til pasienttransport 
er krevende, da disse egenandelene i dag dels kreves inn av transportør og tidligere dels ble 
krevd inn fra NAV. Det er etablert både regionale og nasjonale prosjekter for å løse disse 
oppgavene. I tillegg vil helseforetakene få merarbeid som følge av disse nye oppgavene. I 
budsjettet er det satt av 3,5 mill kroner til formålet. Dette foreslås nå fordelt til HF-ene. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er nasjonal pilot hvor en tester innrapportering 
av egenandeler fra alle i kommunen. Det foreslås derfor å gi UNN en særskilt kompensasjon 
på kr. 300 000 for dette. Resten foreslås fordelt mellom HF-ene basert på en modell hvor en 
vekter volum og befolkning med 50 %. 
 
Egenandelsprosjektet

Fordeling Pilot SUM
50% volum/
50% befolkning

Helse Finnmark HF 365000 365000
UNN HF 1216000 300000 1516000
Nordlandssykehuset HF 992000 992000
Helgelandssykehuset 627000 627000

3200000 300000 3500000  
  
 
Omdisponering sysselsettingsmidler 
Styret i Helse Finnmark HF har i brev av 11. februar 2010, søkt om å få omdisponere midler 
fra prosjektet skifte av vindu i gul-bygg Kirkenes til kontorrigg for rehabilitering og AMK-
lokaler. 
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Helse Finnmark HF fikk tildelt 2,5 mill kroner (drift) av Regjeringens sysselsettingsmidler 
2009 til prosjekt skifte vindu ved ”gul-bygg” Kirkenes. Gul-bygg Kirkenes er anbefalt vernet. 
Endelig vedtak om vern har tatt noe lenger tid enn forutsatt. Forskriftsvern ventes å foreligge i 
løpet av våren 2010. Tiltaket vil derfor bli utsatt. 
 
Omdisponering av midlene til kontorrigg for rehabilitering og AMK-lokaler vil være i 
samsvar med Regjeringens forutsetninger om sysselsettingseffekt av midlene. Ved å 
omdisponere disse midlene vil Helse Finmark HF kunne løse utfordringer knyttet til det 
fysiske arbeidsmiljøet både for AMK-sentralen og rehabiliteringsavdelingen Det anbefales at 
Helse Finnmark HF kan omdisponere 2,5 mill kroner fra ”prosjekt gul-bygg Kirkenes” til 
etablering av kontorrigg og rehabilitering av AMK-lokalene i Kirkenes. 
 
Andre forhold til orientering 
Fordeling av forskningsmidler 
Midlene til forskning over RHF-ets budsjett ble fordelt i USAM-møte1

 

, den 16. desember 
2009. Det er et uavklart prosjekt, jf styresak 10-2010. 

Det er tildelt kr 92 211 000. I tillegg er det satt av 3 mill kroner i RHF-et til 
oppdragsforskning.  
 
kr 63 480 000 går til UNN, kr 6 680 000 til Nordlandssykehuset HF, kr 610 000 til Helse 
Finnmark HF og kr 1 305 000 til Helgelandssykehuset HF. Universitetet i Tromsø har fått 
prosjekter for ca 14 mill kroner. 
 
Det ligger foreløpig kr 6 159 000 på RHF-nivå. Noe er midler som skal disponeres her, og noe 
er midler som skal utbetales når betingelsene for det er klare på andre institusjoner. 
 
UNN    
Startstipend  116 000 
Miljøstøtte/toppsatsing  7 640 000 
Infrastruktur etter utlysning 2 350 000 
Kombinertstillinger (MH-stipender) 1 230 000 
SFP   25 492 000  
PFP , inkl. rus  6 821 000 
HST   11 881 000 
Forskningsleder telemedisin 400 000 
stillinger tidligere LIP  2 250 000 
stillinger tidligere i KIP    1 300 000 
Klinisk forskningssenter  4 000 000 
sum UNN   63 480 000 
    

1 USAM – Universitetssamarbeidet, samarbeidsorganet mellom Helse Nord og Universitetet i Tromsø  
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NLSH    
SFP   3 318 000 

PFP, inkl. rus  1 105 000 

startstipend   707 000 
stilling tidligere LIP  450 000 
stilling tidligere i KIP  450 000 
Somatisk forskningssenter 500 000 
infrastruktur etter utlysning 150 000 
Sum NLSH   6 680 000 
    
Helse Finnmark    
SFP   390 000 

PFP   105 000 
startstipend   115 000 
Sum Helse Finnmark  610 000 
    
Helgelandssykehuset    
SFP   680 000 
PFP   625 000 

Sum Helgelandssykehuset 1 305 000 
    
UiT    
SFP   7 422 000 
PFP   2 735 000 
miljøstøtte   3 820 000 
sum UiT   13 977 000 
    
RHF - midler som ligger på RHF-nivå pr 
dato    
drift USAM m.m.  900 000 

utbetaling Kurbadet SFU   50 000 
midler til samhandlingsprosjekter og strategiske føringer  2 800 000 
dekningsbidrag UiT   1 500 000 
HST-prosjekter  909 000 
sum RHF   6 159 000 

    
SUM TOTALT ALLE HF OG TILTAK   92 211 000 
 
 
DRG-nettverket, som er et felles kompetanse- og samarbeidsorgan for DRG-system og ISF-
finansiering, er tildelt kr. 100 000,-. I 2010 er det Nordlandssykehuset HF som skal lede 
nettverket. 
 
Fagnettverk. Det er satt av kr. 500 000 for å støtte opp under ulike fagnettverk. Etter en første 
søknadsrunde er det tildelt til sammen kr. 365 000. Fordelt på UNN kr 125.000, 
Nordlandssykehuset HF kr. 230 000 og Sykehusapotek Nord HF kr. 10.000 
    

Styremøte Helse Nord RHF - 26. mars 2010 side 27



nr. HF Nettverk    tildeling 
       

73 UNN nucleærmed. Fagnettverk  40 000 
80 KORSN smittevern    10 000 
85 UNN blodsykdommer   10 000 
86 UNN palliasjon    30 000 
87 UNN medisinsk teknikk   10 000 
92 UNN sykehusprester   15 000 
93 UNN  nettverk for traumatisk hodeskade  10 000 

SUM UNN      125 000 
       

75 NLSH fagnettverk for spiseforstyrrelser  40 000 
77 NLSH pasientforløpsarbeid   40 000 
79 NLSH blodbank-fagnettverk   40 000 
81 NLSH nyrened. Virksomhet   50 000 
82 NLSH gyn. / obstr    50 000 
88 NLSH sterilforsyninger   10 000 

SUM NLSH      230 000 
       

91 Sh apotek N farmasøytisk rådgivning   10 000 
TOTAL      365 000 

 
Lysbehandling. I tråd med krav i oppdragsdokument for 2009, er det satt av 1 mill kroner til å 
etablere tilbud til lysbehandling utenfor sykehus. Det bevilges kr 500 000,- til å etablere et 
tilbud på Finnsnes i regi av UNN. 
 
Overføre omstillingsmidler UNN 
UNN fikk tillatelse til å overføre 1,3 mill kroner av omstillingsmidlene fra 2009 til 2010. Rent 
teknisk skjer dette ved at det ble trukket inn 1,3 mill kroner fra UNN i 2009 og inntektsført i 
RHF-regnskapet. Dette følges nå opp ved å fordele 1,3 mill kroner til UNN av årets 
bevilgning for å sluttføre tiltak som ble satt i verk i fjor. 
 
Endring i investeringsrammen 
I styresak 67-2009 Økonomirapport nr. 6-2009 og 7-2009 som ble behandlet av styret i Helse 
Nord RHF, den 25. august 2009 ble det vedtatt at investeringsrammen til MTU skulle økes 
med 93 mill kroner i budsjett 2009. Økningen ble fordelt pr. HF med krav om et resultat pr. 
HF som i sum skulle være bedre enn et underskudd på 83 mill kroner. I vedtatt budsjett for 
2010 ble det tatt utgangspunkt i den foreliggende årsprognosen fra hvert HF, og ramme ble 
redusert for alle HF-ene, fordi årsprognosene for alle HF-ene var dårligere enn det kravet 
styret satte i august (jf. styresak 99-2009 Budsjett 2010 foretaksgruppen – rammer og 
føringer, behandles av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 18. november 2009). 
 
Nordlandssykehuset HF ble trukket 31,5 mill (18,5 mill kroner mer enn den økte rammen fra 
august). Nå foreligger regnskap for 2009. Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset HF har oppnådd resultatkravet fra august og får nå tilbakeført 
reduksjonen som ble gjort i november.  
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Helgelandssykehuset HF ble lovet 15 mill kroner, forutsatt et resultat bedre enn balanse (0). 
Regnskapsresultatet ble minus19,2 mill. kroner. Det medfører at hele den forespeilede 
økningen på 15 mill kroner trekkes tilbake. 
 
Helse Finnmark HF skulle få 17 mill kroner, forutsatt at foretaket oppnådde et resultat bedre 
enn minus 10 mill kroner. Resultatet ble et underskudd på 23,1 mill kroner. Helse Finnmark  
HF får da beholde 3,9 mill av den lovede økningen (17-13,1). 
 
Konklusjon 
Etter å ha bevilget 
 
− 5,0 mill kroner til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 
− 0,5 mill kroner til byggklassifisering 
− 1,0 mill kroner til tolketjeneste 
− 0,4 mill kroner til prosjekt Nasjonalt stab/støtte  
 
står det igjen 1,3 mill kroner til styrets disposisjon i årets budsjett. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
1. Styret for Helse Nord RHF bevilger: 

• 0,5 mill kroner til registrering av sykehusbygg i tråd med klassifikasjonssystemet 
• 1,0 mill kroner til prosjekt tolketjeneste i Helse Finnmark HF 
• 0,4 mill kroner til prosjekt Nasjonalt stab/støtte, delprosjekt logistikk 
• 5,0 mill kroner til pasientskadeforsikring NPE 
 

2. Styret godkjenner at Helse Finnmark HF omdisponerer 2,5 mill kroner av 
sysselsettingsmidlene, slik det fremgår av saksforelegget.  
 

3. Styret tar til orientering øvrige administrative endringer, slik de fremkommer av 
saksforelegget. 

 
4. Økt investeringsramme til medisinskteknisk utstyr justeres i henhold til oppnådd resultat 

2009.  
 
 
Bodø, den 12. mars 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Oppdatert basisramme 2010 
  Oppdatert investeringsplan 2010 
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Oppdatert basisramme 2010  

RHF Styrets disp Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Vedtatt budsjettramme 2010 970 412 124 603 1 224 760 3 877 708 2 356 272 957 927 9 511 682
Omstillingsbevilgning -1 300 1 300 0
DRG nettverk -100 100 0
Tolketjeneste -1 000 1 000 0
Tilskudd fagnettverk -355 125 230 0
Lysbehandling -500 500 0
Egenandels registrering/frikort -3 500 365 1 516 992 627 0
Forskning basis -30 000 30 000 0

0
0

Sum justert basisramme 2010 933 657 124 603 1 226 125 3 911 149 2 357 594 958 554 9 511 682

Øvrig ramme 2010 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 682                   45 377           23 474           69 533           
Sykestueprosjekt 7 800                   7 800             
Kvalitetsregistre 11 000              11 000           
Tilskudd til turnustjeneste 213                   818                      1 895             1 370             834                5 130             
Nasjonalt tilskudd Luftambulanse 69 176              69 176           

-                 
SUM 81 071              8 618                   47 272           24 844           834                162 639         

Øremerket tilskudd 2010 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Autismenettverk 1 907             1 907             
NST+ Antibiotikaresistens 33 886           33 886           
NMK 6 458             6 458             
Regionalt fagmiljø ADHD/Tourette 527                527                
Regionalt fagmiljø Narkolepsi 141                141                
Rusmestringsenhet Bodø Fengsel 650                650                
Forskning resultatbasert 58 670              58 670           
Forskning resultatbasert (37 075)             610                      33 480           6 680             1 305             5 000             
SUM 21 595              -                 610                      75 872           7 857             1 305             107 239         

TOTAL SUM 1 036 323 124 603 1 235 353 4 034 293 2 390 295 960 693 9 781 560  
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Oppdatert investeringsplan 2010 
 
Investeringsramme 2010     

 Vedtatt  Konsolidert  
Justert 
budsjett 

 budsjett budsjett pr. mars  
Helse Finnmark HF 2010 2010 2010 
     
Økt MTU 12 300 12 300 3 900 
HF styrets disposisjon 27 000 27 000 27 000 
Sum 2009 Helse Finnmark 39 300 39 300 30 900 
    
UNN  HF 2010     
        
Utvikling RUS behandling 20 000 20 000 20 000 
Økt MTU 37 900 37 900 48 000 
HF styrets disposisjon 97 700 97 700 97 700 
        
Sum 2009 UNN 155 600 155 600 165 700 
    
NLSH HF 2010     
        
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 358 000 290 000 290 000 
Modernisering NLSH, Vesterålen 156 500 90 000 90 000 
Økt MTU     31 500 
HF styrets disposisjon 62 000 62 000 62 000 
SUM 2009 NLSH 576 500 442 000 473 500 
    
Helgelandssykehuset HF 2010     
        
Omstillingsmidler 7 000 7 000 7 000 
Etablering RUS institusjon 25 000 25 000 28 000 
Økt MTU 5 000 5 000 0 
HF styrets disp 24 500 24 500 24 500 
SUM 2009 Helgelandssykehuset 61 500 61 500 59 500 
    
  2010     
Sykehusapotek 1000 1000 1 000 
HN IKT 42900 42900 42 900 
Omstillingstiltak RHF styrets disp 35 000 35 000 35 000 
RHF Felles regionale prosjekt 63 100 63 100 69 100 
RHF styrets disp 57 100 57 100 10 000 
Sum sykehusapotek og Helse Nord 199 100 199 100 158 000 
    
Total inv.ramme 1 032 000 897 500 887 600 
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Møtedato: 26. mars 2010 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Trude Grønlund, 75 51 29 13  Dato: 12.3.2010 
 
 
Styresak 39-2010 Retningslinjer for overflytting av  
    intensivpasienter mellom sykehus – vedlegg 3  
    i oppdragsdokument 2010,  

jf. styresak 28-2010 Eventuelt 
 
 
Formål 
I forbindelse med behandlingen av Oppdragsdokument 2010 til helseforetakene i 
foretaksmøtene, den 3. februar 2010 ble det ved en formell feil overlevert et vedlegg 3 til 
Oppdragsdokument 2010 til alle helseforetakene. Dette dokumentet skulle ikke vært lagt ved 
oppdragsdokumentet i foretaksmøte, men sendt ut på ordinær måte som en administrativ 
oversendelse.  
 
De konserntillitsvalgte og konsernverneombudet i Helse Nord RHF tok saken opp med 
ledelsen i Helse Nord RHF i samarbeidsmøte, den 16. februar 2010, hvor følgende er referert: 
Oppdragsdokument 2010 og vedlegg 3: KTV/KVO sender e-post til RHF-ledelsen med hensyn 
til denne saken. Svar fra RHF-ledelsen vil også bli referert i styremøte 24FEB2010. 
 
Saken ble deretter tatt opp under styresak 28-2010 Eventuelt, og styret fattet følgende 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.  
 
Formålet med denne saken er å trekke vedlegg 3 ut av Oppdragsdokument 2010 overlevert i 
foretaksmøtet. 
 
Bakgrunn/fakta 
Styret i Helse Nord RHF behandlet i styremøte, den 23. september 2008 ”Handlingsplan for 
Intensivmedisin”. Styrets endelig vedtak bestod av fem punkter, hvor punktene 3 og 4 siteres:  
 
3. Det opprettes et regionalt intensivmedisinsk fagråd. Mandat og sammensetning av 

fagrådet skal være avklart før opprettelsen.  
 
4. Prinsippet om nivåinndeling av intensivvirksomheten ved sykehusene vedtas i tråd med 

innholdet i rapporten. Innføring av nivåinndeling baseres på linjene skissert i 
arbeidsgruppens rapport og i samarbeid med fagråd for intensivmedisin. 

 
I samsvar med et enstemmig punkt 3 i styrets vedtak opprettet Helse Nord et eget fagråd for 
intensivmedisin. I fagrådets mandat inngikk utarbeidelsen av faglige retningslinjer for 
overføring av pasienter mellom nivåene. Fagrådet har hatt representanter for det 
intensivfaglige miljøet ved alle helseforetakene.  
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Fagrådet består av følgende: 
 
Hanne Iversen, anestesiolog Helse Finnmark, Hammerfest, leder av utvalget  
Sissel Bye Tobaissen, ass. avdelingssykepleier, Helse Finnmark Kirkenes 
Jens Petter Bakkehaug, seksjonsleder Intensivavdelingen UNN Tromsø 
Mona Jensen, avdelingssykepleier Intensivavdelingen UNN Tromsø 
Ragnar Hotvedt, professor Universitetet i Tromsø 
Sven Håkon Urving, anestesiolog NLSH Bodø 
Terje Tollåli, lungespesialist NLSH Bodø 
Svein Arne Monsen, leder akuttavdelingen Helgelandssykehuset 
Anne Ingeborg Pedersen, avdelingssykepleier Helgelandssykehuset Mo  
John Peder Kristoffersen, medisinskfaglig rådgiver Helse Nord RHF 
Trude Grønlund, rådgiver Helse Nord RHF 
Fagrådet sluttførte sin utredning av de faglige retningslinjene ved utgangen av 2009. De 
faglige retningslinjene er omforente og forankret ikke bare i fagrådet men i de fagmiljøer som 
berøres av retningslinjene som f.eks. regional AMK og flykoordineringssentralen og 
luftambulansen.  
 
I oppdragsdokument 2009 framkommer følgende krav:  
Iverksette handlingsplan for intensivmedisin når faglige retningslinjer for samhandling mellom   
nivåene er utarbeidet. 
 
I Oppdragsdokument 2010 står følgende: 
Iverksette nivådeling jfr Handlingsplan for intensivmedisin. Overføring mellom nivåene skal skje 
etter regionale retningslinjer for overføring mellom nivåene. 
 
Retningslinjene ble lagt som vedlegg til Oppdragsdokumentet 2010 ved overlevering til 
helseforetakene i foretaksmøtet til det enkelte helseforetak, fordi det var henvist til dette i 
Oppdragsdokument 2010, og én vurderte at disse burde sendes ut sammen med 
oppdragsdokumentet. Det ble med dette gjort en formell feil, da utarbeidelsen av 
retningslinjene, jfr. tidligere styrevedtak, var delegert til fagrådet. Retningslinjene skulle vært 
sendt ut administrativt i etterkant av foretaksmøtene.  
 
Vurdering 
Adm. direktør beklager at de faglige retningslinjene for overføring av intensivpasienter 
mellom nivåene ble lagt som vedlegg til Oppdragsdokument 2010. Ettersom styret allerede 
hadde behandlet saken om Handlingsplan for intensivmedisin og gitt fagrådet i mandat å 
utarbeide disse før nivådelingen trådte i kraft, er det formelt riktig å sende ut retningslinjene 
som en administrativ oversendelse. Det vurderes derfor som korrekt at   
dokumentet i vedlegg 3 i Oppdragsdokument 2010 til helseforetakene ikke skal være en del 
av oppdragsdokumentet. 
 
Konklusjon 
Vedlegg 3 til Oppdragsdokument 2010 trekkes ut av Oppdragsdokument 2010 og oversendes 
helseforetakene administrativt. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Vedlegg 3 i oppdragsdokument 2010 som ble overlevert i foretaksmøte med 

helseforetakene, den 3. februar 2010 trekkes tilbake som del av oppdragsdokumentet. 
Vedlegg 3 oversendes administrativt til helseforetakene. 
 

2. Styrets vedtak i punkt 1 stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene. 
 
 
Bodø, den 12. mars 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. mars 2010    
Arkivnr.: 134 2010/661    Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02  Dato: 12.3.2010 
 
 
Styresak 40-2010 Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av  
    inventar og utstyr i foretaksgruppen 
 
 
Formål/sammendrag 
I samsvar med vedtatt Plan for internrevisjon 2009-2010 har internrevisjonen i Helse Nord RHF 
gjennomført revisjonsprosjektet ”Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen”.  
 
Formålet med revisjonen er å kartlegge om helseforetakenes internkontroll gir tilstrekkelig sikkerhet for 
at inventar og utstyr forvaltes på en tilfredsstillende måte i foretaksgruppen, med sterkest fokus på 
forvaltningen av medisinsk teknisk og driftsteknisk utstyr. Revisjonen er gjennomført som fire 
delprosjekter, ved henholdsvis Helse Finnmark HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF.  
 
Rapportene fra delprosjektene er behandlet i revisjonskomiteen, senest i sak 13/10, og komiteen merket 
seg særlig opplysningene om etterslep på forebyggende vedlikehold.  
 
I denne saken legges den oppsummerende rapporten fra prosjektet, Internrevisjonsrapport 12/09, frem 
for styret, se vedlegg.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport 12/09 Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen – oppsummering, 

tas til orientering.  
 

2. Styret ber adm. direktør følge opp anbefalingene som er gitt i rapportens pkt 6, det vil si: 
a) Påse at anbefalingene som er gitt i de enkelte delprosjekter blir fulgt opp i helseforetakene. 
b) Vurdere om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at det bør samarbeides om 

fellesløsninger for hele foretaksgruppen. 
 

3. Styret ber om senest i løpet av våren 2011 å bli orientert om status i de problemstillinger som tas opp 
i rapporten.  

 
 
Bodø, den 12. mars 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Trykt vedlegg:  Internrevisjonsrapport 12/09 Forvaltning av inventar og utstyr  

i foretaksgruppen 
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1 SAMMENDRAG 
 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gjennomført revisjonsprosjektet ”Forvaltning av inventar 
og utstyr” i foretaksgruppen, i form av fire delprosjekter som har omfattet: Helse Finnmark HF, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Nordlandssykehuset HF (NLSH) og Helgelands-
sykehuset HF. I denne rapporten gis en sammenfattende oppsummering fra delprosjektene. 
 
Formålet med revisjonen 
Formålet med revisjonen var å kartlegge om helseforetakenes internkontroll gir tilstrekkelig 
sikkerhet for at inventar og utstyr forvaltes på en tilfredsstillende måte. 
 
Avgrensing 
I revisjonsprosjektet har medisinsk teknisk utstyr og driftsteknisk utstyr stått sentralt. 
Internkontroll og rutiner knyttet til registrering, vedlikehold og sikring av slikt utstyr er vurdert, i 
tillegg til utrangerings-, kassasjons- og avhendingsrutiner.  
 
Også PC-er og annet IKT-utstyr, kunst/utsmykning og biler (ekskl. ambulanser) er omfattet av 
revisjonen. Her har internrevisjonen primært undersøkt om det foreligger register/kartotek som 
viser hva foretaket eier, og vi har sett på om eiendelene er tilfredsstillende sikret. 
 
Oppsummering av funn og vurderinger  
Forvaltningen av inventar og utstyr i foretaksgruppen fremstår på flere områder som 
hensiktsmessig og betryggende. Internrevisjonen konstaterer likevel at det er rom for betydelige 
forbedringer på flere områder:  
 
• Foretakene har i liten grad gjennomført dokumenterte risikovurderinger knyttet til 

forvaltning av driftsteknisk utstyr, det samme gjelder til dels for medisinsk teknisk utstyr. 
• Foretakene har lagt mye av sitt inventar og utstyr inn i registre/kartotek. Registreringen 

gjøres imidlertid ulikt ved de forskjellige sykehus, og er på flere områder mangelfull. 
• Foretakene mangler opplæringsplaner for driftsteknisk personell, og har heller ikke 

kompetanseoversikter for personell med ansvar for vedlikehold av inventar og utstyr. 
• Alle foretakene har restanser på preventivt vedlikehold av medisinsk teknisk og 

driftsteknisk utstyr, ressursene går i stor grad med til ”brannslukking”. Ved flere av 
sykehusene har man også mangelfull oversikt over så vel planlagt som utført vedlikehold.  

• Det er etablert mange viktige tiltak for sikring av utstyr, men internrevisjonen har også 
konstatert svakheter, bl.a. fravær av fysiske kontroller og manglende merking. 

• Flere foretak mangler skriftlige rutinebeskrivelser for utrangering, kassering og avhending 
av inventar/utstyr, og de rutiner/skjema som forutsettes benyttet er ikke alltid godt kjent.  

• Ved flere av foretakene kan det være vanskelig å kontrollere om regnskapsført inventar/ 
utstyr stemmer med det som faktisk foreligger og er i bruk. 
 

Internrevisjonen er kjent med at alle foretakene for tiden arbeider med å få på plass bedre 
løsninger knyttet til flere av disse forholdene. 
 
Anbefalinger 
Internrevisjonen gir foretakene anbefalinger om: 
 
a. Gjennomføring av dokumenterte risikovurderinger. 
b. Utarbeiding av opplæringsplaner og oversikter over kompetansebehov og foreliggende 

kompetanse. 
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c. Utarbeiding av retningslinjer for kassasjon, utrangering og avhending av inventar og utstyr, 
samt bedre tilrettelegging for avstemming av utstyr i bruk mot regnskapsført utstyr. 

 
Videre anbefaler internrevisjonen at Helse Nord RHF  
 
1. påser at anbefalingene som er gitt i delprosjektene blir fulgt opp i helseforetakene, og  
2. vurderer om det er funn i rapporten som tilsier at det bør samarbeides om fellesløsninger for 

hele foretaksgruppen. 
 
 

2  INNLEDNING 
 
2.1 Bakgrunn, formål 

Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gjennomført revisjonsprosjektet ”Forvaltning av inventar 
og utstyr”. 
 
Revisjonsprosjektet inngår i revisjonsplanen for 2008-2009 som ble vedtatt av styret i Helse 
Nord RHF i sak 40-2008, og er gjennomført i form av fire delprosjekter, rapportert som følger: 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF Internrevisjonsrapport nr. 08/09 
Nordlandssykehuset HF     Internrevisjonsrapport nr. 09/09 
Helse Finnmark HF      Internrevisjonsrapport nr. 10/09 
Helgelandssykehuset HF     Internrevisjonsrapport nr. 11/09 
 
Hovedformålet med revisjonsprosjektet er å kartlegge om helseforetakenes internkontroll gir 
tilstrekkelig sikkerhet for at inventar og utstyr forvaltes på en tilfredsstillende måte.  
 
2.2 Avgrensing og tilnærming 

Følgende typer utstyr ble valgt ut for nærmere gjennomgang: 
 

1. Medisinsk teknisk utstyr  
2. Driftsteknisk utstyr  
3. PC-er og annet IKT-utstyr 
4. Kunst og utsmykning 
5. Biler (ekskl. ambulanser) 

 
Forvaltning av inventar og utstyr er et område som favner vidt, og internrevisjonen valgte ut 
følgende sentrale tema for gjennomgangen: 
 

1. Registrering av inventaret/utstyret 
2. Vedlikehold  
3. Sikring  
4. Utrangerings-, kassasjons- og avhendingsrutiner 

 
Omfanget av gjennomgangen har variert noe for de ulike utstyrstypene. De mest inngående 
undersøkelsene er gjort i forhold til medisinsk teknisk og driftsteknisk utstyr. For det øvrige 
inventar og utstyr har vi i hovedsak undersøkt om det foreligger register/kartotek e.l. som viser 
hva foretaket eier, og vi har sett på om eiendelene er tilfredsstillende sikret.  
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Revisjonen er gjort ved dokumentgjennomgang, testing av registrerte opplysninger (for 
medisinsk teknisk utstyr), intervjuer og skriftlige og muntlige tilbakemeldinger.  
 
Oppsummeringsmøte ble avholdt hos foretakene i april 2009. Fullføringen av delprosjektene, og 
rapporteringen av dem, ble deretter betydelig forsinket pga at medarbeideren som utførte det 
meste av arbeidet sluttet i Helse Nord RHF. 
 
 
3 FUNN  
  
I vedlegg 1

 

 til rapporten er det tatt inn en sammenfattende oversikt over sentrale fakta/funn som 
er beskrevet nedenfor. 

3.1 Registrering av inventar og utstyr 

Inventarregister/kartotek e.l. er nødvendig for å holde oversikt over utstyret foretakene eier og for 
å kunne forvalte det på en forsvarlig måte. Vi har kartlagt hvilket verktøy foretakene har for 
registrering av de ulike utstyrstypene: 

3.1.1 Medisinsk teknisk utstyr 
 
I Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr av 20.08.99, veiledning til § 16, 
stilles det krav om ”at helseinstitusjonen har en systematisk oversikt over elektromedisinsk utstyr 
hvor det for hver enkelt utstyrsenhet minst fremgår: 

- Utstyrsgruppe, utstyrstype (fabrikant og modell), leverandør 
- Anskaffelsesår 
- Tilbehør, eventuell programvareversjon og tilleggsutstyr, 
- Endringer, reparasjoner og vedlikehold (hva, når, av hvem). 

Det er nødvendig at det er entydig overensstemmelse mellom kartoteket og de enkelte 
utstyrsenheter.” 
 
De medisinsk tekniske avdelingene ved alle foretakene benytter dataverktøy for å holde oversikt 
over utstyret og vedlikeholdet av det. Ni av sykehusene benytter systemet Merida. UNN Tromsø 
brukes KSS, som leverandøren sluttet å vedlikeholde i 1997 (siden da har UNN selv vedlikeholdt 
det), og Helgelandssykehuset Sandnessjøen bruker Maintenance Pro 2 (MP2).  
 
UNN er med i et nasjonalt samarbeid med sykehus i andre regioner (de gamle regionsykehusene) 
hvor kravspesifikasjon til nytt system er under utarbeidelse.  
 
Test av registrerte opplysninger om medisinsk teknisk utstyr 
 
Det ble gjennomført kontroll med registrering knyttet til tre anskaffelser ved hvert av de fire 
foretakene (hhv. i Hammerfest, Tromsø, Bodø og Mo i Rana). Ved alle foretakene ble det 
konstatert mangler:  
• Ett tilfelle av manglende registrering av anskaffet utstyr (Helse Finnmark)  
• Flere tilfeller av manglende eller ikke ajourført registrering av utført vedlikehold (Helse 

Finnmark, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset) 
• Ett tilfelle hvor neste planlagte kontroll ikke var registrert (UNN) 
• Ett tilfelle av feil opplysning om garantiperiode (Helgelandssykehuset). 
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3.1.2 Driftsteknisk utstyr 
 
Fem av sykehusene manglet overordnet system for registrering av driftsteknisk utstyr da 
revisjonen ble gjennomført (Kirkenes, Narvik, Lofoten, Mo og Sandnessjøen). For øvrig var fem 
ulike dataverktøy i bruk til slik registrering i foretaksgruppen.   
  
Etter de opplysningene som ble gitt, har alle foretakene planer om, eller er i gang med, å ta i bruk 
felles FDV-verktøy1

3.1.3 PC-er og annet IKT-utstyr 

 ved alle sine sykehus: Plania (som benyttes i Harstad) implementeres i 
Helse Finnmark og i UNN, Portico Estate i Nordlandssykehuset og Lydia i Helgelandssykehuset.  

 
Det er store ulikheter i hvordan registrering av pc-er og annet ikt-utstyr foregår, både foretakene 
mellom og innenfor det enkelte foretak.  
 
Alle sykehusene unntatt Hammerfest, Kirkenes og Narvik, benytter et dataverktøy for 
registrering av pc-er, men det er betydelige variasjoner i hvor lenge dette verktøyet har vært i 
bruk og hvilken informasjon som legges inn i registeret. Annet utstyr, som scannere, skrivere og 
skjermer, blir i mindre grad lagt inn i disse registrene, det fremkom at bare tre-fire av sykehusene 
har tilfredsstillende oversikt over slikt utstyr. Flere av sykehusene etterlyste et godt, felles 
verktøy til bruk for registrering av pc-er og annet ikt-utstyr. 

3.1.4 Kunst og utsmykning 
 
Også registrering av kunst foregår på svært ulikt vis. Ved noen av sykehusene opplyses det at 
man holder tilnærmet komplett oversikt ved hjelp av innbundne bøker, regneark eller datasystem, 
andre har oversikt over deler av beholdningen, mens enkelte sykehus bare i svært begrenset grad 
har registrert kunst og utsmykning.  

3.1.5 Biler (ekskl. ambulanser) 
 
Alle foretakene har oversikt over biler de eier eller leier/leaser. 
 
 
3.2 Vedlikehold 

Tilfredsstillende vedlikehold er nødvendig både med tanke på driftssikkerhet/pasientsikkerhet (at 
utstyret til enhver tid fungerer som forutsatt) og av økonomiske hensyn (for å oppnå maksimal 
leve-/brukstid uten kostbare reparasjoner).   
 
I dette revisjonsprosjektet har vi sett på hvordan foretakene legger til rette for tilfredsstillende 
vedlikehold av hhv. medisinsk teknisk og driftsteknisk utstyr. Vi har undersøkt hvordan man 
sikrer at personalet som har ansvar for vedlikeholdet har den kompetanse som er nødvendig, 
hvordan man holder oversikt over planlagt (fremtidig) og utført vedlikehold, og i hvilken grad 
det gjennomføres risikovurderinger knyttet til bruken av utstyret. 

                                                 
1 Verktøy for Forvaltning, Drift og Vedlikehold 
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3.2.1 Medisinsk teknisk utstyr 
 
a) Kompetanse 
 
For betryggende forvaltning/vedlikehold av utstyr må teknisk personell ha tilstrekkelig 
kompetanse. Forskrift om medisinsk teknisk utstyr inneholder bestemmelser om opplæring av 
brukerne av utstyret, men kravet gjelder ikke for teknisk personell. Internrevisjonen er imidlertid 
kjent med at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fordrer at avdelingene har 
plan for opplæring av nyansatte. Slike planer/prosedyrer foreligger ved alle sykehusene bortsett 
fra Mo i Rana og Sandnessjøen, som ikke har utarbeidet endelige, skriftlige planer. 
 
”Samtykke” er en egen godkjenningsordning for medisinsk teknisk personell, som administreres 
av DSB. Foretakene opplyser at de aller fleste i denne personellgruppen har slik godkjenning, 
bare en del relativt nyansatte (og én ansatt i en liten stillingsprosent) har ikke oppfylt kravene.    
 
Oversikter over hvilken kompetanse den enkelte medarbeider besitter og hvilken samlet 
kompetanse som er tilgjengelig for avdelingen med ansvar for vedlikeholdet, vil være viktig som 
grunnlag for å opprettholde og videreutvikle nødvendig kompetanse. Da revisjonen ble 
gjennomført hadde ingen av sykehusene slik oversikt over medarbeidernes kompetanse.  
 
b) Planlagt og utført vedlikehold 
 
Alle sykehusene med unntak av Kirkenes har opplegg for registrering av planlagt, fremtidig 
vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr. (Kirkenes utarbeider imidlertid en årsoversikt med 
avdelingsvise planer og tidspunkt for ekstern service på kritisk utstyr.) For Mosjøen er dette 
begrenset til å gjelde vedlikehold som skal utføres av egne ansatte, ved de øvrige sykehusene 
omfatter registreringen også vedlikehold/service ved ekstern leverandør. 
 
Alle sykehusene har rutine for registrering av faktisk utført vedlikehold, både det man utfører 
selv og det som gjøres av ekstern leverandør. 
 
I pkt 3.1.1 foran er det gjort rede for testen vi gjennomførte knyttet til tre anskaffelser ved hvert 
av de fire foretakene. Testen viste manglende registrering av planlagt vedlikehold både i Tromsø 
og Bodø, og at det synes å ha forekommet svikt i rutinene for registrering av utført vedlikehold 
både i Hammerfest, Bodø og Mo. 
 
Ved samtlige foretak/sykehus er det pekt på at mye tid går med til reparasjoner 
(”brannslukking”), og at det som er mest kritisk må prioriteres. Situasjonen er ikke lik over alt, 
men noen av sykehusene gir uttrykk for at det foreligger betydelige etterslep i forebyggende 
vedlikehold. I minst ett tilfelle er dette også slått fast i rapport fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Flere foretak understreker at de har stor oppmerksomhet 
rettet mot problemet, og noen gir uttrykk for at situasjonen er i ferd med å bedre seg. 
 
c) Risikovurderinger 
 
I henhold til Veiledning til § 15 i forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr av 
20.08.99, skal ”Vedlikeholdet av medisinsk teknisk utstyr baseres på vurdering av risiko og 
produsentens anbefaling”.  
 
Ved UNN og NLSH utarbeides det risikovurderinger på gruppenivå (f.eks. respiratorer, 
dialysemaskiner), men disse opplyses å være av forholdsvis generell karakter. Ved UNN vises 
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det til at frekvens for periodisk vedlikehold i økende grad baseres på produsentens anbefalinger. 
Testen vi gjennomførte, jf. pkt 3.1.1 foran, viste at NLSH Bodø ikke kunne dokumentere utført 
risikovurdering vedr. CT-apparater (slik vurdering er senere utarbeidet). 
 
Ved Helgelandssykehuset gjennomføres det risikovurderinger i noe varierende omfang fra 
sykehus til sykehus, men disse er i liten grad dokumentert skriftlig. Også her legges ofte 
produsentens anbefalinger til grunn.  
 
Det foreligger ikke oppdaterte, skriftlige risikovurderinger for medisinsk teknisk utstyr ved Helse 
Finnmark. Det vises imidlertid til at periodisk vedlikehold utføres i tråd med (eller hyppigere 
enn) produsentens anbefalinger, noe man mener innebærer at det ikke er nødvendig med egne 
risikovurderinger. Dette standpunktet skal være akseptert av DSB.  
 

3.2.2 Driftsteknisk utstyr 
 
a) Kompetanse 
 
Ingen av sykehusene har utarbeidet konkrete opplæringsplaner for nyansatte knyttet til 
vedlikehold av driftsteknisk utstyr. Det opplyses at opplæring skjer ved at man gjør seg kjent 
med bygget og ved gjennomgang av rutiner og prosedyrer.  
 
Forskrift av 28.04.06 om sikkerhet ved arbeid og drift ved elektriske anlegg pålegger foretaket å 
sørge for at det gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon til ansatte det er aktuelt for. 
Opplæringen skal skje minst én gang i året, eller oftere dersom forholdene tilsier det. 
Dokumentasjon for slik årlig opplæring foreligger i varierende grad i systematisert form i 
foretakene, men ingen av dem har noen samlet oversikt som viser kompetansen til den enkelte. 
 
b) Planlagt og utført vedlikehold 
 
NLSH Bodø og Helgelandssykehuset Mosjøen opplyser at de har etablert opplegg for å holde 
oversikt over alt planlagt vedlikehold av driftsteknisk utstyr. De andre sykehusene mangler slik 
oversikt, eller har oversikter/planer som er mangelfulle. 
 
I Bodø og Vesterålen registreres alt utført vedlikehold, uavhengig av om det er utført ved egne 
ansatte aller av andre. Ved de andre sykehusene blir vedlikeholdet enten ikke registrert, eller 
registreringen er mangelfull/ufullstendig. 
 
Ved samtlige sykehus ble det overfor internrevisjonen påpekt at svært mye tid går med til 
reparasjoner av driftsteknisk utstyr (”brannslukking”), på bekostning av planlagt, preventivt 
vedlikehold. En årsak oppgis å være at utstyret brukes svært lenge (til det er nedslitt).  
 
c) Risikovurderinger  
 
Ved flere av foretakene er det i årenes løp gjort risikovurderinger og ROS-analyser knyttet til 
strøm- og vannforsyning, brannsikkerhet, ombyggings- og moderniseringsprosjekter o.l.  
 
Ut over dette foreligger det i svært liten grad oppdaterte, dokumenterte risikovurderinger knyttet 
til forvaltning av driftsteknisk utstyr ved sykehusene i foretaksgruppen.  
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3.3 Sikring av utstyr 

3.3.1 Generell sikring 
 
For å hindre tyveri eller uautorisert bruk av utstyr er det viktig at det er iverksatt generelle 
sikringstiltak. Ett eksempel er etablering av adgangskontroll (”skallsikring”). Adgangskontroll er 
etablert ved alle sykehusene, men på noe ulikt vis. Det typiske mønsteret er at adgang via 
forskjellige innganger (ekskl. resepsjon) krever tildelt adgangskort eller utdelt nøkkel, og at det 
trengs særskilt tillatelse (autorisasjon) for å ha adgang til enkelte soner i bygget.  

3.3.2 Fysiske kontroller (tellekontroller) 
 
I Kirkenes er det startet en gjennomgang for å sikre at alt registrert medisinsk teknisk utstyr er 
tilstede, noe lignende gjøres i Mosjøen. I Vesterålen foretas det jevnlig kontroll med mindre 
utstyr som ikke er fastmontert (verktøy, tv osv). Ut over dette gjøres det ikke rutinemessige 
kontroller med tilstedeværelse av utstyret i foretakene.  
 
Alle foretakene opplyser for øvrig at det er sjelden at noe utstyr blir borte.  

3.3.3 Merking og annen sikring  
 
a) Medisinsk teknisk utstyr 
 
I forskriften for elektromedisinsk utstyr, Veiledning til § 16, fremgår det at det skal være en 
”entydig overensstemmelse mellom kartoteket og de enkelte utstyrsenheter”. Alle sykehusene 
merker nå medisinsk teknisk utstyr på en måte som gir slik overensstemmelse med registeret/ 
kartoteket.  
 
b) Driftsteknisk utstyr 
 
Det fremgår av pkt 3.1.2 foran at sykehusene i Kirkenes, Narvik, Lofoten, Mo og Sandnessjøen 
mangler verktøy for registrering av driftsteknisk utstyr. Her blir utstyret heller ikke merket. Alle 
sykehusene som har tatt i bruk verktøy for registrering, merker sitt driftstekniske utstyr.  
 
c) Kunst og utsmykning 
 
Internrevisjonen har bare i begrenset omfang kartlagt eventuelle sikringstiltak rundt kunst og 
utsmykning ved sykehusene. Funnene er dermed ikke fullt ut sammenlignbare.  
Vi har konstatert at UNN Tromsø har etablert sikring i form av låsing av kunstverk til vegg og 
plassering av museale gjenstander i montere, og at NLSH Vesterålen merker bilder med unikt 
nummer fra Merida. Ved NLSH Bodø er kunsten verken merket eller sikret på annet vis, det 
samme gjelder ved Helgelandsforetaket Mo og Sandnessjøen. (NLSH Lofoten har merket kunst 
som er utplassert etter februar 2009, mens Helgelandssykehuset Mosjøen merker utsatt utstyr.)  
 
d) PC-er 
 
Opplysninger fra Helse Nord IKT og fra foretakene selv viser at det er etablert en form for 
merking av pc-er ved alle sykehusene. Merkingen skjer imidlertid på svært ulike måter, også 
innenfor det enkelte foretak.  
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3.4 Utrangering, kassasjon og avhending 

3.4.1 Rutiner 
 
Nordlandssykehuset har utarbeidet ”Reglement for utrangering, kassasjon og avhending av 
materiell som tilhører NLSH HF”.  
 
Ved de andre foretakene foreligger ikke eget reglement eller rutinebeskrivelse for utrangering, 
kassasjon og avhending av utstyr. En del rutiner er likevel etablert også ved disse foretakene, og 
utrangering mm. blir i noen grad omtalt i rutiner for anleggsregister (Helse Finnmark) og rutiner 
for utstyrsanskaffelser (UNN). Det er også utarbeidet skjema som f.eks. Skjema for utrangering 
av anlegg (Helse Finnmark) og Kassasjonsskjema (Helgelandssykehuset), men disse synes dårlig 
kjent og opplyses å være lite benyttet. 
 

3.4.2 Regnskapsmessig utrangering  
 
For at regnskap og noteopplysninger skal vise et riktig bilde av foretakenes anleggsmidler, er det 
viktig med rutinemessig gjennomgang og kontroll av opplysningene i anleggsregisteret (i 
regnskapssystemet Agresso). Internrevisjonen konstaterer at alle foretakene har etablert en rutine 
hvor avdelingene får utskrift/oversikt over utstyr registrert i anleggsregisteret, som de skal 
kontrollere mot hva som faktisk foreligger og er i bruk ved avdelingen. Ved NLSH og Helse 
Finnmark gjøres dette nå tertialvis, ved UNN og Helgelandssykehuset en gang i året. Fra noen av 
foretakene meldes det at kontrollen av ulike årsaker er vanskelig å gjennomføre, og at man ikke 
får svar fra alle avdelinger. Helse Finnmark og UNN opplyser at det pågår arbeid med å finne 
bedre løsninger på avstemmingsarbeidet. 
 
 
4 VURDERINGER OG OPPSUMMERING 

 
4.1 Risikovurderinger 

Systematiske risikovurderinger er viktige for å sikre at alle vesentlige risikoforhold i en 
virksomhet blir identifisert, analysert og håndtert, samtidig som de kan bidra til at unødvendige 
kontrolltiltak avvikles eller unnlates etablert. Risikovurderinger har ikke vært et sentralt tema i 
dette revisjonsprosjektet, men det fremgår bl.a. av pkt. 3.2.2 c foran at alle foretakene i liten grad 
har gjennomført/dokumentert risikovurderinger knyttet til forvaltning av driftsteknisk utstyr. 
Internrevisjonen mener dette burde vært gjort i større grad.  
 
Som det fremgår av punktene nedenfor mener vi at risikovurderinger bør gjennomføres også for 
andre tema som har vært vurdert i dette revisjonsprosjektet. 
 
4.2 Registrering av inventar og utstyr 

Som nevnt under punkt 3.1 er inventarregistre/kartotek nødvendig for å holde oversikt over 
utstyret foretakene eier og for å kunne forvalte det på en forsvarlig måte. Et slikt register over 
anskaffet utstyr, inngåtte serviceavtaler, utført vedlikehold, reparasjoner m.m. vil inneholde 
verdifull informasjon til bruk bl.a. i risikovurderinger, ved prioritering av vedlikehold og ved 
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kvalitetsvurderinger i forbindelse med fremtidige kjøp. Informasjonen blir tilgjengelig også i 
fremtiden, for nye ansatte.  
 
Vår gjennomgang viste at ikke alt inventar/utstyr er lagt inn i slike registre: 
 
• Alle sykehusene har oversikt over medisinsk teknisk utstyr. (En begrenset stikkprøvekontroll 

viste imidlertid ett tilfelle av manglende registrering av slikt utstyr.) 
• Fem sykehus mangler verktøy for registrering av driftsteknisk utstyr. Det er opplyst at alle 

foretakene har planer om, eller er i gang med, å ta i bruk felles verktøy for sine sykehus. (Ett 
system til bruk i Helse Finnmark og UNN, ett i NLSH og ett i Helgelandssykehuset.)  

• Tre av sykehusene mangler dataverktøy for registrering av pc-er. Blant de øvrige er det 
betydelige variasjoner i hvor lenge verktøyet har vært i bruk og hvilken informasjon som 
legges inn i registeret. Annet ikt-utstyr, som scannere, skrivere og skjermer, blir i mindre 
grad lagt inn i disse registrene.  

• Det er store variasjoner i hvilken oversikt sykehusene har over kunst og utsmykning de eier. 
• Alle foretakene har oversikt over eide/leide/leasede biler. 
 
Internrevisjonen mener det er behov for bedre og mer ensartede opplegg for registrering av 
foretakenes inventar og utstyr og vedlikeholdet av dette (se pkt 4.3), men det er ikke 
nødvendigvis slik at alt utstyr må kartotekføres. Det vil bl.a. avhenge av antall og verdi av de 
ulike typer utstyr, og muligheten for på en enkel måte å hente ut tilfredsstillende oversikter fra 
andre kilder, f.eks. fra regnskapet. Vi vil derfor ikke gi konkrete forslag til registreringsopplegg 
for ulike typer inventar/utstyr, men mener foretakene bør basere sine beslutninger om dette på 
konkrete risikovurderinger. 
 
4.3 Vedlikehold  

4.3.1 Kompetanse 
  

Det er viktig at ansatte med ansvar for utstyrets vedlikehold har den kompetanse som kreves for å 
forvalte det på en forsvarlig måte. For å sikre at nyansatte får nødvendig opplæring vil en 
opplæringsplan være nyttig. Videre vil oversikter over hvilken kompetanse den enkelte besitter 
og hvilken samlet kompetanse som er tilgjengelig for avdelingen, gi foretaket viktig informasjon 
for å kunne vedlikeholde og videreutvikle nødvendig kompetanse.  
 
Internrevisjonen konstaterer at alle sykehusene med unntak av to har konkrete, skriftlige planer/ 
prosedyrer for opplæring av medisinsk teknisk personell, men at ingen av dem har slike planer 
for driftsteknisk personell. Ingen sykehus har heller samlet oversikt over kompetansen til 
personalet som har ansvar for vedlikehold av medisinsk teknisk eller driftsteknisk utstyr. 
 
Internrevisjonen mener alle sykehusene bør ha opplæringsplaner og kompetanseoversikter, i alle 
fall for visse kategorier ansatte.   
 

4.3.2 Planlagt og utført vedlikehold  
 
Mye medisinsk teknisk og driftsteknisk utstyr vedlikeholdes av eksterne leverandører i henhold 
til inngåtte serviceavtaler. Gjennom våre undersøkelser har det imidlertid fremkommet flere 
utfordringer knyttet til øvrig forebyggende vedlikehold, som foretakene selv skal ivareta: 
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Alle foretakene melder om restanser på det forebyggende vedlikeholdet av så vel medisinsk 
teknisk som driftsteknisk utstyr. Omfanget varierer fra sykehus til sykehus, men etter 
internrevisjonens vurdering er dette samlet sett alvorlig. Alle foretakene opplyser at tiden i stor 
grad går med til ”brannslukking”, mindre til forebyggende vedlikehold, særlig synes dette å være 
tilfelle for driftsteknisk utstyr. Ved flere av sykehusene er det opplyst at det ikke foreligger noen 
plan for systematisk utskifting av dette utstyret.  
 
I denne forbindelse er det svært uheldig at flere av sykehusene verken har fullgod oversikt over 
det vedlikeholdsarbeidet som skulle vært gjort, eller det som faktisk er utført. 
 
Internrevisjonen legger til grunn at den pågående utvikling og implementering av nye verktøy for 
registrering, planlegging og oppfølging av utstyr vil bidra til betydelig forbedring på dette 
området. Foretakene bør imidlertid gjennomføre dokumenterte risikovurderinger for å avklare 
eventuelt behov for ytterligere tiltak for å bringe risikoen ved dagens vedlikeholdsetterslep ned 
på et akseptabelt nivå.  
 
4.4 Sikring av inventar og utstyr 

Utstyr kan sikres gjennom mange forskjellige tiltak, som begrensing av fysisk tilgang, fysiske 
kontroller/tellekontroller (inkl. oppfølging av avvik), forsikringsavtaler, alarmer, merking osv.  
 
Internrevisjonen har i dette prosjektet gjort en svært begrenset kartlegging av etablerte 
sikringstiltak. Vi konstaterer at mange kontrolltiltak er på plass, men som det fremgår av pkt 3.3 
foran blir det bare i svært beskjedent omfang foretatt fysiske kontroller med utstyrets 
tilstedeværelse ved sykehusene. Videre er det flere sykehus som ikke har merket sitt 
driftstekniske utstyr, og det er avdekket klare mangler i merking og sikring av kunst/utsmykning. 
 
En risikovurdering av foretakenes forvaltning av inventar og utstyr bør etter internrevisjonens 
oppfatning inkludere en vurdering av om etablerte sikringstiltak er hensiktmessige og 
tilstrekkelige. 
 
4.5 Utrangering, kassasjon og avhending av inventar og utstyr 

Tre av foretakene mangler skriftlig reglement/rutinebeskrivelse for utrangering, kassasjon og 
avhending av inventar og utstyr. En del av de rutiner som er etablert og skjemaer som skal 
benyttes opplyses videre å være lite kjent og lite brukt i organisasjonen.  
 
Det fremgår videre av pkt 3.4.2 foran at det ved noen av foretakene kan være vanskelig å 
kontrollere om bokført inventar/utstyr i regnskapet stemmer med det som faktisk foreligger og er 
i bruk på sykehusene.  
 
Internrevisjonen ser det som viktig at det utarbeides hensiktsmessige retningslinjer for 
utrangering, kassasjon og avhending av inventar og utstyr i de foretakene som ikke har det, og at 
alle foretakene legger godt til rette for å avstemme bokført inventar/utstyr mot det som faktisk er 
til stede og i bruk ved sykehusene. 
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5 ANBEFALINGER TIL HELSEFORETAKENE 
 
Forvaltningen av inventar og utstyr i foretaksgruppen fremstår på flere områder som 
hensiktsmessig og betryggende.  
 
Internrevisjonen konstaterer likevel at det er rom for betydelige forbedringer på flere områder, 
samtidig som vi er kjent med at foretakene arbeider med å få på plass bedre løsninger.  
 
I internrevisjonsrapport 08/09, 09/09, 10/09 og 11/09 har vi gitt anbefalinger til hvert enkelt 
foretak. Disse anbefalingene er tilnærmet likelydende, og går ut på følgende: 
 

a. Risikovurderinger: 

b. 

Helseforetaket bør sørge for at det foretas dokumenterte risikovurderinger knyttet til flere 
av de tema som er omhandlet i revisjonsrapporten, først og fremst: 
- registrering av foretakets inventar og utstyr, 
- forebyggende vedlikehold av (medisinsk teknisk og) driftsteknisk utstyr, og 
- etablerte sikringstiltak ved sykehusene.  
 
Risikovurderingene legges til grunn for beslutning om etablering/endring/harmonisering 
av prosedyrer og andre kontrolltiltak i foretaket.  
 
Opplæringsplaner og kompetanseoversikter: 

c. 

Det bør utarbeides opplæringsplaner samt oversikter over kompetansebehov og 
foreliggende kompetanse for personell med sentrale oppgaver knyttet til vedlikehold av 
inventar og utstyr. 
 
Utrangering, kassasjon og avhending av inventar/utstyr: 

 

Det bør utarbeides retningslinjer for utrangering/kassasjon og avhending av inventar og 
utstyr i foretaket. (Gjelder ikke NLSH, hvor det i stedet er formulert et par konkrete 
anbefalinger knyttet opp til foretakets etablerte rutiner.) 
 
Det påbegynte arbeidet med å legge bedre til rette for å avstemme utstyr i bruk mot 
regnskapsført utstyr, er viktig og bør videreføres/fullføres. Dette gjelder både for 
medisinsk teknisk utstyr og annet utstyr. (Gjelder Helse Finnmark og UNN.) 
 

6 ANBEFALINGER TIL HELSE NORD RHF 
 
Helse Nord RHF er ikke omfattet av dette revisjonsprosjektet. På bakgrunn av det regionale 
foretakets påse-ansvar i forhold til de underliggende helseforetakene vil internrevisjonen anbefale 
følgende:  
 

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

2. Det bør vurderes om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at det bør 
samarbeides om fellesløsninger for hele foretaksgruppen.  

Styremøte Helse Nord RHF - 26. mars 2010 side 48



 
Vedlegg 1: Sammenfatning av funn: 
 

 Helse Finnmark 
HF 

Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (UNN) 

 

Nordlandssykehuset HF 
(NLSH) 

Helgelandssykehuset HF 

 

 

Hammer- 
fest 

Kirkenes Tromsø Harstad Narvik Bodø Vesterålen Lofoten Mo Mosjøen 

Verktøy for regist-
rering av medisinsk 
teknisk utstyr (MTU) 

Sandnes-
sjøen 

Merida 
(Test viste 
manglende 
reg. av en 
anskaff.) 

 

Merida KSS Merida Merida Merida Merida Merida Merida Merida MP2 

Verktøy for 
registrering av 
driftsteknisk utstyr 
(DTU) 

Egenutv. 
verktøy. 
Imple-

menterer 
Plania 

 

Mangler. 
Skal im-
plemen-

tere Plania 

Lydia + 
bok. 

Imple-
menterer 
Plania. 

Plania Mangler. 
Imple-

menterer 
Plania 

Merida. 
Imple-

menterer 
Portico 
Estate. 

Merida. 
Imple-

menterer 
Portico 
Estate. 

Mangler. 
Imple-

menterer 
Portico 
Estate. 

Mangler. 
Lydia skal 
tas i bruk. 

MP2. 
Lydia 

skal tas i 
bruk. 

Mangler. 
Lydia skal 
tas i bruk. 

Registrering av pc og 
annet ikt-utstyr 

Mangler  Mangler  Verktøy 
Snow + 
Excelfil 

Excel-fil Mangler  Merida Nettv.pro-
gr. Spice 
Works 

 

Egenutvik-
let verktøy 

Altiris + 
web-basert 
applikasj. 

Altiris + 
manuell 
registr. 

Altiris + 
perm 

Registrering av kunst 
og utsmykning 

Mangler Mangler Bok Bok Mangler Diverse, 
komplett 
oversikt 
mangler 

 

I Merida Mangler Mangler 
(ikke 

oppdatert) 

Mangler 
(ikke 

oppdat.) 

Bok og 
regneark 

Registrering av øvrig 
inventar/utstyr (kunst, 
ikt-utstyr, biler) 

Mangelfullt for PC/IKT 
Mangler for kunst. 

 

Mangel-
fullt for 
pc/ikt. 

Ok Mangler 
for pc/ikt 

og for 
kunst. 

Mangel-
fullt for 
kunst. 

Ok Mangel-
fullt for 
kunst. 

Mangel-
fullt for 
pc/ikt og 
for kunst. 

 

Mangel-
fullt for 
pc/ikt og 
for kunst. 

Mangel-
fullt for 
pc/ikt. 

Styremøte Helse Nord RHF - 26. mars 2010 side 49



 15 

 
Helse Finnmark Vedlegg 1, side 2 

 
Universitetssykehuset Nord-

Norge (UNN) 
 

Nordlandssykehuset (NLSH) Helgelandssykehuset 

 

 

Hammer- 
fest 

Kirkenes Tromsø Harstad Narvik Bodø Vesterålen Lofoten Mo Mosjøen 

Registrering av 
planlagt og utført 
vedl.hold av MTU 

Sandnes-
sjøen 

Gjøres. 
Test viste 
at utført 

vedl.hold 
ikke var 

registrert. 
 

Mangel-
fullt for 
planlagt 

vedl.hold. 

Gjøres. 
Test: neste 
planlagte 
kontroll 
var ikke 

registrert. 

Gjøres Gjøres Gjøres 
Test viste 
at utført 

vedl.hold 
ikke var 

registrert. 

Gjøres Gjøres Gjøres. 
Test viste 
at utført 

vedl.hold 
ikke var 

registrert. 

Mangler 
oversikt 

over 
pl.lagt v/ 
eksterne 
(andre). 

Gjøres 

Registrering av 
planlagt og utført 
vedl.hold av DTU 
 

Mangel-
fullt 

Mangel-
fullt  

Mangel-
fullt 

Mangel-
fullt 

Mangel-
fullt 

Gjøres Gjøres for 
utført 

Mangel-
fullt 

Mangel-
fullt 

Gjøres 
for planl.  

Mangel-
fullt 

Registrering av øvrig 
inventar/utstyr (kunst, 
ikt-utstyr, biler) 

Mangelfullt for PC/IKT 
Mangler for kunst. 

 

Mangel-
fullt for 
pc/ikt. 

Ok Mangler 
for pc/ikt 

og for 
kunst. 

Mangel-
fullt for 
kunst. 

Ok Mangel-
fullt for 
kunst. 

Mangel-
fullt for 
pc/ikt og 
for kunst. 

 

Mangel-
fullt for 
pc/ikt og 
for kunst. 

Mangel-
fullt for 
pc/ikt. 

Risikovurderinger Mangelfullt, bl.a. for 
MTU og DTU 

 

Mangelfullt, bl.a. for DTU Mangelfullt, bl.a. for DTU Mangelfullt, bl.a. for MTU og DTU 

Kompetanseoversikter 
for vedl.holdspersonell 

Nei Nei Nei Nei 

Opplæringsplaner for 
vedlikeholdspersonale 

Kun for medisinsk 
teknisk 

 

Kun for medisinsk teknisk 
 

Kun for medisinsk teknisk 
 

Nei Kun for 
med.tekn 

 

Nei 

Merking av MTU og 
DTU 

Ok Ikke DTU Ok Ok Ikke 
DTU 

 

Ok Ok Ikke DTU Ikke DTU Ok Ikke DTU 

Rutinebeskrivelse for 
utrangering mm 

Nei Nei Ja Nei 
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Møtedato: 26. mars 2010    
Arkivnr.: 134 2010/7    Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Dato: 12.3.2010 
 
 
Styresak 41-2010 Plan for internrevisjon 2010-2011 
 
 
Formål/sammendrag 
I denne saken fremmes forslag om plan for internrevisjon 2010-2011 i det regionale 
helseforetaket og foretaksgruppen. Forslaget er fremmet i samråd med revisjonskomiteen. 
 
Bakgrunn/fakta 
I instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF, pkt 4.1, stilles følgende krav til 
planleggingen av internrevisjonens arbeid: Internrevisjonen skal minst en gang per år 
utarbeide en revisjonsplan basert på risiko- og vesentlighetsbetraktninger. Revisjonsplanen 
forelegges administrerende direktør for uttalelse, behandles i revisjonskomiteen og vedtas av 
styret. 
 
Internrevisjonen arbeider i dag etter plan for internrevisjon 2009-2010, vedtatt av styret i 
styresak 20-2009. Revisjonsprosjekter som er under avslutning og vil bli lagt frem for styret i 
dette eller neste møte, tas ikke inn i det etterfølgende forslag til revisjonsplan. Prosjekter fra 
planen for 2009-2010 som ikke er påbegynt, er vurdert for videreføring i etterfølgende plan 
for 2010-2011. 
 
I møte mellom adm. direktør og leder av internrevisjonen, den 16. februar 2010 ble en 
oversikt over tema som er aktuelle for revisjon i 2010/2011 gjennomgått. Internrevisjonen 
hadde utarbeidet oversikten bl.a. med utgangspunkt i sin vurdering av risiko og vesentlighet i 
foretaksgruppen. Samme oppstilling, med adm. direktørs kommentarer innarbeidet, ble 
behandlet av revisjonskomiteen i møte, den 22. februar 2010 (sak 11/10). Komiteen vedtok å 
legge følgende forslag til revisjonsplan for 2010-2011 frem for styret: 
 
1. Personvern/informasjonssikkerhet 

Formål: Kartlegge om foretaksgruppen har etablert og vedlikeholdt et opplegg for 
internkontroll som sikrer at helseopplysninger blir behandlet i samsvar med 
grunnleggende personvernhensyn.  
 
Prosjektet inngikk i plan for internrevisjon 2009-2010. Det er startet, og forventes fullført 
i løpet av 2010. 
 

2. Rådgivningsprosjekt: Risikostyring i foretaksgruppen 
Helse Nord RHF har etablert et samarbeidsprosjekt med Helse Vest RHF om utvikling av 
kursopplegg og kompetansebase for helhetlig risikostyring i de to regionene. Det skal 
utarbeides kursmoduler og informasjonsmateriell om risikovurderinger og risikostyring. 
Internrevisjonen v/leder er bedt om å delta i arbeidsgruppen, som hadde sitt første møte i 
begynnelsen av mars. 
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3. Fullmaktsstrukturen i foretaksgruppen 
Dette er en oppfølgingsrevisjon etter tidligere revisjon med hovedformål å fastslå om 
fullmakts- og ansvarsstrukturene er innrettet slik at det er samsvar mellom tildelt fullmakt 
og budsjettansvar i foretaksgruppen. Styret i Helse Nord RHF ba i sak 76-2009 
revisjonskomiteen vurdere en oppfølgingsrevisjon av fullmaktsstrukturen i løpet av 2011. 
 

4. Oppfølging av inntekter/refusjoner 
Formålet er å kartlegge om internkontrollen gir tilstrekkelig sikkerhet for at 
helseforetakene krever og mottar de inntekter og refusjoner de har krav på fra andre enn 
RHF-et. Det kan f.eks. gjelde sykepengerefusjoner og andre personalrelaterte refusjoner, 
egenandeler, gjestepasientinntekter, husleieinntekter m.m. 
 

5. Rettighetsvurdering og registreringsrutiner i BUP 
Formål: Undersøke om rettighetsvurdering og fristfastsetting for henviste pasienter skjer i 
henhold til bestemmelser i pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften, og om 
registreringsrutiner knyttet til vurdering, utredning og behandling sikrer pålitelig 
rapportering. 
 

6. Kjøp av private tjenester – avtalespesialister og private helseinstitusjoner 
Formål: Kartlegge hvordan Helse Nord RHF sikrer at det inngås gode og hensiktsmessige 
avtaler, og hvordan det følges opp at avtalepartnerne innfrir sin del av avtalen og 
etterlever gjeldende krav om internkontroll. Prosjektet vil innebære noe kontroll hos 
avtalepartnere. 
 

7. ISF-refusjon for visse biologiske legemidler som primært administreres av pasienten 
selv (inkl. TNF-hemmere) 
Formål: Undersøke om nødvendig rapportering ivaretas slik at foretakene får de 
refusjoner de har krav på. (ISF-refusjon forutsetter riktig rapportering fra alle 
virksomheter som medvirker til slik behandling.) Kontrolleren vil bli gjennomført i HF-er 
og hos avtalespesialister. 
 

Følgende prosjekter foreslås tatt opp til vurdering for innplassering i planen midtveis i 
perioden (ved planrullering): 
 
8. Sykemeldte arbeidstakere 

Formål: Undersøke om IA-avtalens intensjoner etterleves. 
 

9. Pasienttransport 
Formål: Kartlegge hvordan pasientens rettigheter og behov ivaretas ved tildeling, 
tilrettelegging og gjennomføring av pasientreiser med rekvisisjon, og om reisene 
gjennomføres på en kostnadseffektiv måte. 
 

10. DRG-koding/ISF 
Formål: Kontrollere om foretakene har etablert internkontroll som gir sikkerhet for at 
personell har den nødvendige kjennskap til av DRG-/ISF-systemet og at de anvender 
dette riktig. 
 

11. Autorisasjonsjekk ved ansettelser 
Formål: Undersøke om det er etablert tilfredsstillende rutiner for kontroll av 
helsepersonells autorisasjon før ansettelse/innleie i foretaksgruppen. 
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Vurdering/konklusjon 
Forslaget til plan for internrevisjon 2010-2011 er basert på internrevisjonens vurdering av 
risiko og vesentlighet i foretaksgruppen. Planen har vært forelagt adm. direktør for uttalelse, 
og adm. direktørs vurdering var kjent for revisjonskomiteen da planen ble behandlet.  
 
Revisjonsplanen er dermed utarbeidet og behandlet i henhold til instruks for internrevisjonen i 
Helse Nord RHF. Revisjonskomiteen har også lagt internrevisjonens bemanning og ressurser 
til grunn for sin behandling. På denne bakgrunn mener adm. direktør det fremlagte forslag til 
plan for internrevisjon 2010-2011 er et godt utgangspunkt for internrevisjonens prioriteringer 
og arbeid i denne perioden. 
 
Den foreslåtte planen bør følges så langt mulig. Det må likevel forventes at det kan bli behov 
for endringer, for eksempel for å gi plass til andre prosjekter. Revisjonskomiteen bør derfor 
kunne vedta endringer i planen. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Plan for internrevisjon 2010-2011 vedtas som fremlagt. 

 
2. Revisjonskomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen. 
 
 
Bodø, den 12. mars 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. mars 2010    
Arkivnr.: 2010/242-5/012  Saksbeh/tlf: diverse   Dato: 12.3.2010 
 
 
Styresak 42-2010 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 12. mars 2010 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. mars 2010    
Arkivnr.: 2010/242-5/012    Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Dato: 12.3.2010 
 
 
Styresak 42-2010/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 26. mars 2010    
Arkivnr.: 2010/242-5/012    Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10  Dato: 12.3.2010 
 
 
Styresak 42-2010/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 26. mars 2010    
Arkivnr.: 2010/242-4/012    Saksbeh/tlf: diverse   Dato: 12.3.2010 
 
 
Styresak 43-2010 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev av 17. februar 2010 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. 

anmodning om ny tilbakemelding – fysiske arbeidsforhold intensiven ved UNN Tromsø  
2. Brev av 3. mars 2010 fra de konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF ad. krav om 

styrerepresentasjon i styret i Helse Nord RHF  
3. Brev av 23. februar 2010 fra Helsetilsynet i Finnmark ad. avslutning av tilsynssak mot 

Helse Nord RHF på bakgrunn av pasientklage mot BUP Kirkenes – Helse Nord RHF  
4. Brev av 1. mars 2010 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Delta v/Odd Oskarsen ad. 

instruksjon av helseforetak – Helse Nord RHF  
5. Brev av 26. februar 2010 fra Statens Havarikommisjon for Transport til Lufttransport AS 

ad. avslutning etter forundersøkelse luftfartshendelse mellom Svalbard Lufthavn Longyear 
og Tromsø Lufthavn Langnes, den 10. februar 2010 med Lufttransport Beech King Air 
B200, LN-MOJ, jf. styresak 26-2010/2 Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige 
orienteringer, strekpunkt 6 

6. Brev av 9. mars 2010 fra Helsetilsynet i Troms ad. orientering om revisjoner innen Helse 
Nord området 2010 

 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 12. mars 2010 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. mars 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Dato: 12.3.2010 
 
 
Styresak 43-2010/1 Brev av 17. februar 2010 fra Arbeidstilsynet til 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad.  
anmodning om ny tilbakemelding – fysiske  
arbeidsforhold intensiven ved UNN Tromsø 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 26. mars 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Dato: 12.3.2010 
 
 
Styresak 43-2010/2 Brev av 3. mars 2010 fra de  
    konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF ad. krav  
    om styrerepresentasjon i styret i  

Helse Nord RHF 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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KONSERNTILLITSVALGTE HELSE NORD RHF   Dato: 3. mars 2010 
 

 

 
Styret for Helse Nord RHF 
v/ styreleder Bjørn Kaldhol 
 
 
KRAV OM  STYREREPRESENTASJON TIL STYRET I HELSE NORD RHF. 
 
 
I medhold av helseforetakslovens § 22 har de ansatte plikt til å velge representanter til det 
regionale helseforetaksstyret. 
 
I henhold til helseforetakslovens § 22 og til ”forskrift til helseforetakslovens bestemmelser 
om de ansattes rett til representasjon i helseforetaksstyrer”, § 4, 2.ledd, krever de 
konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF slik representasjon på vegne av de ansatte. 
 
Kravet er rettidig framsatt da valget ikke er fastsatt med dato enda. Kravet om 
styrerepresentasjon skal i følge ”forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes 
rett til representasjon i helseforetaksstyrer”, § 4, 2.ledd, fremmes skriftlig for styret innen ni 
uker før valget. 
 
Vi vil i henhold til forskrift til helseforetaksloven kreve at valg av ansattes representanter 
foregår som forholdstallsvalg som beskrevet i forskriftens § 10, jf. Forskriftens § 5, 5. ledd. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Konserntillitsvalgte Helse Nord 
 
 
Fredrik Sund (sign.)  Kari B. Sandnes (sign.) Ann-Mari Jenssen (sign.) 
Akademikerne              LO-stat    YS Spekter 
       
 
 
Sissel Alterskjær (sign.) Tove Svee (sign.)  
UNIO    SAN    
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Møtedato: 26. mars 2010   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Dato: 12.3.2010 
 
 
Styresak 43-2010/3 Brev av 23. februar 2010 fra Helsetilsynet i 

Finnmark ad. avslutning av tilsynssak mot  
Helse Nord RHF på bakgrunn av pasientklage  
mot BUP Kirkenes – Helse Nord RHF 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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HELSETILSY11ET
I FINNMARK

Helse Nord RHF

8038 Bodø

DERES REF/YOUR REF : VAR REF ./ OUR REF:
200800158-99 2009/1864

DATO / DATE:
23.02.2010

621

Saksbehandler/direkte telefon: Geir Age Bendiksen - 78 95 03 93

Avslutning av tilsynssak mot Helse Nord RHF på bakgrunn av
pasientklage mot BUP Kirkenes - Helse Nord RHF

Det vises til tidligere korrespondanse i saken , med påfølgende åpning av tilsynssak mot
Helse Nord RHF.

I arbeidet med nevnte tilsynssak har Helsetilsynet i Finnmark identifisert mulige sviktområder
i oppgave- og ansvarsfordeling mellom Helse Finnmark HF, UNN HF og Helse Nord RHF.
Den reiser viktige prinsipielle og rettslige spørsmål om ansvarsfordelingen mellom regionale
sykehusfunksjoner og lokale helseforetak.

Det viktigste er å unngå at denne situasjonen oppstår for andre pasienter fra Finnmark i
fremtiden . Helsetilsynet i Finnmark registrerer at Helse Nord RHF både har erkjent ansvaret
for denne pasienten , og iverksatt et arbeid for å sikre mer systematisk ivaretakelse av denne
pasientgruppen i fremtiden . Helse Nord RHF vil i dette arbeidet tydeliggjøre og kvalitetssikre
at pasientforløpet til barn og unge med alvorlige og sammensatte lidelser i regionen , og gjøre
dette kjent i alle ledd av behandlingskjeden.

På bakgrunn av dette avslutter Helsetilsynet i Finnmark tilsynssaken mot Helse Nord RHF,
men ber om å bli orientert om resultatet når overnevnte arbeid er sluttført . Helsetilsynet i
Finnmark vil også følge opp saken på prinsipielt grunnlag i møte mellom Helse Nord RHF og
Helsetilsynene i regionen den 24. mars 2010.

Med hilsen

Karin Straume Geir Age Bendiksen
fylkeslege psykiatrirådgiver

Helsetilsynet i Telefon: Telefaks : Internett : E-post:
Finnmark 78 95 03 00 78 95 03 07 http:\www.fylkesmannen . no\Finnmark Helsetilsynet©fmfi.no
Norwegian Board of Health
in Finnmark County
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Møtedato: 26. mars 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Dato: 12.3.2010 
 
 
Styresak 43-2010/4 Brev av 1. mars 2010 fra Helse- og  
    omsorgsdepartementet til Delta v/Odd  
    Oskarsen ad. instruksjon av helseforetak  

– Helse Nord RHF 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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0
DET KONGELIGE

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

Delta v/Odd Oskarsen
Helse Finnmark RHF
Sykehusvn 35
9613 HAMMERFEST

0 5 MARS 2010

Deresref Vår ref Dato

84/09 200901676-/ATG b l .03.2010

Instruksjon av helseforetak - Helse Nord RHF

Det vises til Delta sitt brev av 31. mars 2009, der det bes om en redegjørelse for
hvorledes helseforetaksloven skal forstås og praktiseres vedrørende eierstyring av
helseforetak.

Delta hevder at styret i Helse Nord RHF en rekke ganger har truffet vedtak som må
betraktes som eierstyring. Delta påpeker at slike vedtak skal treffes i foretakmøtet slik
helseforetaksloven § 16 krever. Delta er derfor av den oppfatning at styrevedtakene
ikke er rettslig bindende for helseforetakene.

Vi kan i all hovedsak vise til departementets brev av 09.02.06 hvor det uttales at dersom
et regionalt helseforetak har til hensikt å instruere et helseforetak, i betydningen treffe
et vedtak som helseforetaket er forpliktet til å rette seg etter, må instruksen vedtas i
foretaksmøte. Dette følger av helseforetakslovens § 16 første ledd. Det fremgår av
denne bestemmelsen at eier ikke kan styre utenom foretaksmøtet.

I Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) side 136 blir det uttalt at;

"Dersom eier gir styringssignaler i kraft av sin eierposisjon utenfor foretaksmøtet er
ikke dette bindende for foretakets ledelse. "

Med andre ord forutsetter helseforetaksloven § 16 første ledd at eier utøver eierstyring
i foretaksmøtet, og ikke i styremøter. Det kan likevel være kontakt mellom styret i det
regionale helseforetaket og styrene i helseforetakene utenom i foretaksmøter. Det kan
vises til Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) side 166 hvor det uttales at

Postadresse Kontoradresse Telefon eati^t,Ph^ ø0
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"Eierstyringen vil likevel kunne arte seg annerledes i relasjonen mellom

departementet og de regionale helseforetakene enn det gjør i relasjonen mellom det

regionale helseforetaket og helseforetaket. Det vil trolig være nærmere og mer

løpende kontakt mellom det regionale helseforetaket og helseforetakene enn det er

mellom departementet og det regionale helseforetaket. Slike kontaktsopplegg bør

kunne utvikles med utgangspunkt i praksis som generelt er utviklet i

konsernforhold. Men det er viktig at det ikke utvikles en praksis som strider mot

lovens forutsetning om myndiggjøring og klart ansvar for helseforetaket. "

Hvorvidt en sak inneholder elementer av eierstyring, beror på en tolkning av innholdet i`
saken. Dersom saken er å anse som utøvelse av eierstyring, skal saken behandles i

foretaksmøtet. Et vedtak i styremøte i det regionale helseforetaket som, inneholder
elementer av eierstyring vil ikke være rettslig bindende for helseforetaket. Med andre-
ord er ikke helseforetaket forpliktet til å følge vedtaket fattet av styre i det regionale

helseforetaket.

Departementet vil likevel presisere at dersom et vedtak skulle ha vært behandlet i

foretaksmøte , vil det ikke innebære at styret i helseforetaket ikke på eget initiativ kan
fatte et vedtak som har samme eller tilnærmet likt innhold . Et slikt vedtak truffet av

styret i helseforetaket , blir ikke ugyldig. Vedtaket vil ikke stride mot lovens
forutsetning om myndiggjøring og klart ansvar for helseforetaket.

Med vennlig hilsen

Lise Forf e.f.
avdelingsdirektør

Atle Gøhtesen
førstekonsulent

Kopi:

Helse Nord RHF
Sjøgata 10
8038 Bodø
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Møtedato: 26. mars 2010 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Dato: 12.3.2010 
 
 
Styresak 43-2010/5 Brev av 26. februar 2010 fra Statens  
    Havarikommisjon for Transport til  
    Lufttransport AS ad. avslutning etter  
    forundersøkelse luftfartshendelse mellom  
    Svalbard Lufthavn Longyear og Tromsø  
    Lufthavn Langnes, den 10. februar 2010 med  
    Lufttransport Beech King Air B200, LN-MOJ, 
    jf. styresak 26-2010/2 Orienteringssaker,  

adm. direktørs muntlige orienteringer,  
strekpunkt 6 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 26. mars 2010 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Dato: 12.3.2010 
 
 
Styresak 43-2010/6 Brev av 9. mars 2010 fra Helsetilsynet i Troms  
    ad. orientering om revisjoner innen Helse Nord  
    området 2010 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Helse Nord RHF 
v/direktøren 
8038  Bodø 
  
 
SAKSBEHANDLER  VÅR REF. DATO  
Birgit Heier Johansen 77 64 24 70  2010/1422 - 1                       Arkiv:   09.03.2010 
 
Orientering om revisjoner innen Helse Nord området 2010 
 
Helsetilsynet i Troms er fra 1.1.2010 tildelt oppgaven som kontaktfylkeslege overfor Helse Nord.  
Vi vil i den anledning informere om at Helsetilsynet i Nordland, Helsetilsynet i Finnmark og 
Helsetilsynet i Troms har bestemt at følgende revisjoner skal gjennomføres i 2010: 
 
Helsetilsynet i Nordland: 

Tema Helseforetak Avdeling Tidspunkt 
Slagbehandling akutt Helgelandssykehuset Mosjøen  08.-10.03. 
Slagbehandling akutt Nordlandssykehuset  Vesterålen  17.-19.03. 
Pasientansvarlig lege  Helgelandssykehuset Sandnessjøen  Høst 

Pasientansvarlig lege Nordlandssykehuset Bodø, kirurgisk avdeling  Høst 
Tjenester til alvorlig 
psykisk syke 

Nordlandssykehuset Vesterålen DPS 
Stokmarknes 

Høst 

 
Helsetilsynet i Troms: 

Tema Helseforetak Avdeling Tidspunkt 
Pasientforløp Privat sykehus Tromsø 14. - 15. 01 
Slagbehandling akutt UNN HF Narvik 20. - 22.04 
Slagbehandling akutt UNN HF Harstad 24. - 26.03 
Oppfølgning av 
øyepasienter (Harstad og 
omegn/sør – Troms/Ofoten)  

UNN HF Harstad 
 

September 

Fødeavdelingen UNN HF Narvik September 
Rehabilitering/slag UNN HF Medisinsk/Geriatrisk avd Oktober 
 
Helsetilsynet i Finnmark: 

Tema Helseforetak Avdeling Tidspunkt 
Slagbehandling  Helse Finnmark HF Hammerfest 26. -28.05 
BUP – utredning ADHD Helse Finnmark Kirkenes Vår 
§ 3 – 3 meldinger i DPS  Helse Finnmark Lakselv Høst 
Regionalt helseforetak vil få tilsendt kopi av varsel om tilsyn og rapport fra tilsynet. 
 
Med hilsen 
 
 
Caroline Olsborg 
 fylkeslege 

 

 Birgit Heier Johansen 
fagansvarlig 

 
Kopi:  Helsetilsynet i Nordland, 8002 Bodø 
 Helsetilsynet i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø 
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Møtedato: 26. mars 2010 
Arkivnr.: 2010/242-6/012    Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 12.3.2010 
 
 
Styresak 44-2010 Eventuelt 
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