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Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 20. oktober 2010 – kl. 08.30 
Møtested: Radisson Blu Hotel Tromsø 
 
Tilstede: 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Terje Olsen styremedlem 
Trygve Myrvang styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Fra administrasjonen: 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
Kristian I. Fanghol informasjonsdirektør 
Jan Norum fagdirektør 
Finn Henry Hansen direktør 
Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 
Erik S. Skjemstad faggruppeleder  
Hanne Husom Haukland rådgiver 
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I starten av styremøte la revisjonsselskapet Ernst & Young frem en oppsummering av 
tertialrevisjon nr. 2-2010. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.  
 
 
Styresak 102-2010  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 102-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 103-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. oktober 2010 
Sak 104-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge HF – suppleringsvalg til styret 

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1. 
Saken behandles på slutten av styremøtet etter styresak 110-2010. 

Sak 105-2010 Tertialrapport nr. 2-2010 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 107-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og 
byggeprosjekter i helseforetakene – lukking av avvik, oppfølging av 
styresak 48-2010 

Sak 108-2010 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

• Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, 
oppfølging av styresak 60-2009/3 og styresak 56-2010 – 
rammeverk for en helhetlig plan 

o Avklaring av dato for ekstraordinært styremøte  
o Innhold i saken 

 3. Sykefravær i Helse Nord – gjennomførte tiltak og deres effekt, 
oppfølging av styresak 26-2010/3 

 4. Evaluering av pasientreiser 2004-2009 – tilbakemelding til Helse- og 
omsorgsdepartementet 
Vedlegget er utsatt offentlighet, jf. Offl. §5, 1. ledd. 

 5. Intern effektivitet i sykehus – rapport fra alle regionale helseforetak til 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Vedlegget er utsatt offentlighet, jf. Offl. §5. 

 6. Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien – oppfølging av styresak 
69-2010 
Saken er omgjort til vedtakssak, jf. styresak 111-2010. 

Sak 109-2010 Referatsaker 
 1. Brev av 28. september 2010 fra Narvik SV med høringsuttalelse ad. 

traumesykehus 
 2. Brev av 5. oktober 2010 fra statssekretær Kåss til KS ad. 

helseforetakenes salg av personalboliger og barnehager 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 19. oktober 2010 ad. tertialrapport nr. 
2-2010 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 110-2010 Eventuelt 
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Sak 111-2010 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien – oppfølging av styresak 69-

2010 
Sakspapirene var ettersendt. 
Denne saken var opprinnelig satt opp som orienteringssak, jf. styresak 
108-2010/6, men ble etteranmeldt som vedtakssak. 
Behandling av saken ble fremskyndet til etter styresak 107-2010. 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
Styresak 103-2010  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 1. oktober 2010 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 1. oktober 2010 godkjennes.  
 
 
Styresak 104-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
 – suppleringsvalg til styret 
 Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1. 
 Saken ble behandlet på slutten av styremøtet etter styresak 110-2010. 
 
Styret i Helse Nord RHF diskuterte noen generelle føringer knyttet til oppnevning av 
styremedlemmer med hensyn til geografi, demografi og andre krav til HF-styrenes 
sammensetning. 
 
Forslag til nytt styremedlem i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vil bli lagt frem i neste 
styremøte. 
 
 
Styresak 105-2010 Tertialrapport nr. 2-2010 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret tar tertialrapport nr. 2-2010 til orientering.  
 
2. Styret vil understreke nødvendigheten av at aktiviteten innen psykisk helsevern økes for å 

sikre en god tilgjengelighet til tjenestene. Adm. direktør bes om å følge dette opp overfor 
helseforetakene og sikre at det blir iverksatt tiltak som reduserer ventetidene for barn/unge.  
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3. Styret ber adm. direktør prioritere arbeid med forbedring av resultatet for 

kvalitetsindikatorene, spesielt med hensyn til epikriser, fristbrudd og korridorpasienter.  
 

4. Styret ber helseforetakene om at planleggingen av tiltak av omstillingsbeslutninger i forkant 
forbedres. Dette for å gi lavere risiko og høyere gjennomføringsgrad for tiltakene. 

 
5. Styret vil gi honnør til medarbeidere på alle nivå for å ha bidratt til en samlet positiv 

økonomisk resultatutvikling for Helse Nord. Dette styrker grunnlaget for å yte 
kvalitetsmessig gode helsetjenester.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar tertialrapport nr. 2-2010 til orientering.  
 
2. Styret vil understreke nødvendigheten av at aktiviteten innen psykisk helsevern økes for å 

sikre en god tilgjengelighet til tjenestene. Adm. direktør bes om å følge dette opp overfor 
helseforetakene og sikre at det blir iverksatt tiltak som reduserer ventetidene for barn/unge.  

 
3. Styret ber adm. direktør prioritere arbeid med forbedring av resultatet for 

kvalitetsindikatorene, spesielt med hensyn til epikriser, fristbrudd og korridorpasienter.  
 

4. Styret ber helseforetakene om at planleggingen av tiltak av omstillingsbeslutninger i forkant 
forbedres. Dette for å gi lavere risiko og høyere gjennomføringsgrad for tiltakene. 

 
5. Styret vil gi honnør til medarbeidere på alle nivå for å ha bidratt til en samlet positiv 

økonomisk resultatutvikling for Helse Nord. Dette styrker grunnlaget for å yte 
kvalitetsmessig gode helsetjenester.  

 
 
Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport nr. 9-2010 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at økonomiske tiltak for 2011blir implementert på et tidlig 

tidspunkt for å sikre at tiltakene får effekt tidlig i 2011. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport nr. 9-2010 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at økonomiske tiltak for 2011blir implementert på et tidlig 

tidspunkt for å sikre at tiltakene får effekt tidlig i 2011. 
 
 
Styresak 107-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til  
 bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i  
 helseforetakene – lukking av avvik, oppfølging av  
 styresak 48-2010 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering og sier seg 

stort sett tilfreds med den oppfølgingen som er gjort i helseforetakene.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp at Universitetssykehuset Nord-Norge HF snarest 

gjennomfører de gjenstående tiltakene. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering og sier seg 

stort sett tilfreds med den oppfølgingen som er gjort i helseforetakene.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp at Universitetssykehuset Nord-Norge HF snarest 

gjennomfører de gjenstående tiltakene. 
 
 
Styresak 108-2010  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Oppfølgingsmøte etter 2. tertial og oppdrag 2011, den 19OKT2010: Informasjon om 
status økonomi i RHF-ene, kvalitetskrav fremover, ventetider somatikk og psykiatri/rus 
m. m., jf. styresak 99-2010/1 Orienteringssaker – styreleders muntlige orientering til 
styret, strekpunkt 4. 

- Evaluering av styrets arbeid: Ble sist gjennomført i november 2009. Det settes av en 
halv dag i etterkant av ekstraordinært styremøte, den 17. januar 2011 (jf. strekpunkt 3) 
for å gjennomføre evaluering av styrets arbeid i 2010.  
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- Ny folkehelselov, Lov om kommunehelsetjenesten og Forskrift og helse- og 

omsorgsplan: Dokumenter er lagt ut på departementets hjemmesider, og det legges opp 
til en omfattende høring på alle tre dokumenter. Adm. direktør lager utkast til 
høringsuttalelse i disse tre sakene. Det avholdes ekstraordinært styremøte, den 17. 
januar 2011 – kl. 10.30 i Tromsø for behandling av disse høringsuttalelsene. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, oppfølging av styresak 

60-2009/3 og styresak 56-2010 – rammeverk for en helhetlig plan 
- Innhold i saken – informasjon. 
- Det avholdes ekstraordinært styremøte, den 12. november 2010 – kl. 10.00 for 

behandling av saken. Møtet avholdes som video-/telefonkonferanse. Detaljer 
avklares nærmere. 

- Kreftkirurgi/føde/traume/lokalsykehusstrategi: Informasjon om fremdriften i de enkelte 
sakene og helheten i disse. 

- Inntektsfordelingsmodell for Helse Nord – revisjon: Saken utsettes til juni 2011. 
- Oppfølgingsmøter med HF-ene etter 2. tertial – begynnelsen av oktober 2010.  
- Samling for ansatte i Helse Nord IKT, den 7. oktober 2010. Fokus på ”verdibasert 

hverdag”. 
- Beredskap på Svalbard: Det vil bli avholdt telefonmøte med Helse- og 

omsorgsdepartementet, den 22. oktober 2010 som en oppfølging av tidligere møter og 
oversendt rapport. 

- Mediasaken på Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Styremedlem Fredrik Sund ba 
om en redegjørelse i denne saken ad. HF-direktørens håndtering av kronikken til en 
ansatt lege, jf. brev fra Legeforeningen av 8. oktober 2010.  

- Uønsket alvorlig hendelse ved Nordlandssykehuset HF, psykiatri – informasjon 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

3. Sykefravær i Helse Nord – gjennomførte tiltak og deres effekt,  
oppfølging av styresak 26-2010/3 

4. Evaluering av pasientreiser 2004-2009 – tilbakemelding til Helse- og omsorgsdepartementet  
Vedlegget er utsatt offentlighet, jf. Offl. §5, 1. ledd. 

5. Intern effektivitet i sykehus – rapport fra alle regionale helseforetak til  
Helse- og omsorgsdepartementet 
Vedlegget er utsatt offentlighet, jf. Offl. §5. 

6. Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien – oppfølging av styresak 69-2010 
Denne saken var opprinnelig satt opp som orienteringssak, men ble etteranmeldt som 
vedtakssak, jf. styresak 111-2010. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
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Styresak 109-2010  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende sak(er): 
 
1. Brev av 28. september 2010 fra Narvik SV med høringsuttalelse ad. traumesykehus 
2. Brev av 5. oktober 2010 fra statssekretær Kåss til KS ad. helseforetakenes salg av 

personalboliger og barnehager  
Kopi av brevet var ettersendt. 

3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 19. oktober 2010 ad. tertialrapport nr. 2-2010 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 110-2010  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styresak 111-2010 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien  
 – oppfølging av styresak 69-2010 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 Denne saken var opprinnelig satt opp som orienteringssak,  
 jf. styresak 108-2010/6, men ble etteranmeldt som vedtakssak. 
 Behandling av saken ble fremskyndet til etter styresak 107-2010. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vil sterkt understreke at det er et høyprioritert tiltak å gi et godt 

behandlingstilbud til barn og unge med psykiske lidelser.  
 

2. Styret har merket seg de positive endringer som er i 2. tertial 2010 og at Helse Finnmark HF 
og Nordlandssykehuset HF har kortest ventetider. Men ventetidene er samlet sett fortsatt for 
lange.  
 

3. Styrene i helseforetakene bes til årsskiftet 2010/2011 om å komme med en plan for hvilke 
prioriteringer og tiltak en vil gjennomføre for å sikre faglig akseptable ventetider innen 
barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Nord samlet. 
 

4. Styret vil understreke behovet for at det gis ensartede retningslinjer for hvordan 
ventetidsregistreringen skal gjennomføres og ber om at det gjennomføres tiltak for å få en lik 
regional praksis.  
 

5. Styret vil be adm. direktør om en nærmere analyse av arbeidsdelingen mellom kommunale 
tiltak og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord sammenlignet med andre regioner.  
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6. Styret tar for øvrig saken til orientering og ber adm. direktør å følge opp forslagene til 

tiltak. 
 

7. Adm. direktør gir en tilbakemelding til styret innen utgangen av juni 2011 med beskrivelse 
av de tiltak som er iverksatt, når planer foreligger fra helseforetakene og kvalitetsdata for 
hele 2010 foreligger. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vil sterkt understreke at det er et høyprioritert tiltak å gi et godt 

behandlingstilbud til barn og unge med psykiske lidelser.  
 

2. Styret har merket seg de positive endringer som er i 2. tertial 2010 og at Helse Finnmark HF 
og Nordlandssykehuset HF har kortest ventetider. Men ventetidene er samlet sett fortsatt for 
lange.  
 

3. Styrene i helseforetakene bes til årsskiftet 2010/2011 om å komme med en plan for hvilke 
prioriteringer og tiltak en vil gjennomføre for å sikre faglig akseptable ventetider innen 
barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Nord samlet. 
 

4. Styret vil understreke behovet for at det gis ensartede retningslinjer for hvordan 
ventetidsregistreringen skal gjennomføres og ber om at det gjennomføres tiltak for å få en lik 
regional praksis.  
 

5. Styret vil be adm. direktør om en nærmere analyse av arbeidsdelingen mellom kommunale 
tiltak og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord sammenlignet med andre regioner.  
 

6. Adm. direktør gir en tilbakemelding til styret innen utgangen av juni 2011 med beskrivelse 
av de tiltak som er iverksatt, når planer fra helseforetakene og kvalitetsdata for hele 2010 
foreligger. 

 
 
Tromsø, den 20. oktober 2010 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 20OKT2010 – kl. 12.30 
____________________  
Bjørn Kaldhol 

 


