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Karin Paulke, 75 51 29 36 
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Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 24. november 2010 – kl. 08.30 
Møtested: Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø 
 
Tilstede: 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Inge Myrvoll styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Trygve Myrvang styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Lill Karin Kråkøy vararepresentant – møter for Kari B. Sandnes 
Fredrik Sund styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Aud Overå Fyhn observatør fra Regionalt Brukerutvalg – møter for Mildrid Pedersen 
 
Forfall:  
 
Navn:  
Inger Jørstad styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Terje Olsen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Fra administrasjonen: 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
Kristian I. Fanghol informasjonsdirektør 
Jan Norum fagdirektør 
Irene Skiri kst. direktør for eieravdelingen 
Finn Henry Hansen direktør 
Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 
Trude Grønlund faggruppeleder 
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I starten av styremøtet orienterte adm. direktør Lars Vorland om byggeprosjektene i Kirkenes 
og Narvik. 
 
 
Styresak 114-2010  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 114-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 115-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. oktober 2010  

og 12. november 2010 
Sak 116-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge HF  

– suppleringsvalg til styret, jf. styresak 104-2010 
Sak 117-2010 Midlertidig oppdragsdokument 2011 
Sak 118-2010 Budsjett 2011 foretaksgruppen – rammer og føringer 
Sak 119-2010 Budsjett 2011 Helse Nord RHF 
Sak 120-2010 Innspill til statsbudsjett 2012 
Sak 121-2010 Justering av økonomiske rammer budsjett 2010 – nr. 3 
Sak 122-2010 Økonomirapport nr. 10-2010 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 123-2010 Rapport om miljøsertifisering av helseforetakene i Norge 
Sak 124-2010 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
Sak 125-2010 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 21. juni 2010 
 2. Brev av 29. oktober 2010 fra Helsetilsynet i Troms til 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. oversendelse av rapport fra 
tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Avdeling for urologi 
og endokrin kirurgi, Tromsø 

 3. Brev av 12. november 2010 fra Sør-Troms Regionråd ad møte mellom 
Sør-Troms Regionråd og Helse Nord RHF 03.11.10 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 4. Brev av 12. november 2010 fra Helsetilsynet i Troms ad. avslutning av 
tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling, 
Narvik, jf. styresak 91-2010/2 Referatsaker 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.  

 5. Brev av 17. november 2010 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF 
ad. pålegg 4 i vedtak av 16.09.2009 – Evaluering av iverksatte tiltak 1. 
kvartalsrapport, jf. styresak 92-2009/1 Referatsaker 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 6. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 17. november 2010, 
jf. styresak 117-2010 Midlertidig oppdragsdokument 2011 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 126-2010 Eventuelt 
Sak 127-2010  Konsekvenser av omgrupperingsproposisjonen 

Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.  
Denne saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
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Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
Styresak 115-2010  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 20. oktober 2010 og 12. november 2010 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 20. oktober 2010 og 12. november 2010 godkjennes.  
 
 
Styresak 116-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
 – suppleringsvalg til styret, jf. styresak 104-2010 
 
Forslag til nytt styremedlem i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vil bli lagt frem i neste 
styremøte. 
 
 
Styresak 117-2010 Midlertidig oppdragsdokument 2011 
 
Spørsmål om oppnevning av brukerrepresentant i kliniske samarbeidsutvalg i aktuelle 
fagområder vurderes av administrasjonen frem til behandling av endelig oppdragsdokument 
2011 i styremøte, den 3. februar 2011 (ref. protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 17. 
november 2010, jf. styresak 125-2010/6 Referatsaker). 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Midlertidig oppdragsdokument for helseforetakene for 

2011.   
 
2. Midlertidig oppdragsdokument 2011 legges til grunn for helseforetakenes virksomhet fra  
      1. januar 2011. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Midlertidig oppdragsdokument for helseforetakene for 

2011.   
 
2. Midlertidig oppdragsdokument 2011 legges til grunn for helseforetakenes virksomhet fra  
      1. januar 2011. 
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Styresak 118-2010 Budsjett 2011 foretaksgruppen – rammer og føringer 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar forbehold om at endringer kan komme i Stortingets behandling av forslag til 

statsbudsjett for 2011. 
 
2. Styret viser til styresak 71-2010 Plan- og budsjettpremisser 2011-2014 og styresak 117-

2010 Midlertidig oppdragsdokument 2011. Disse skal ligge til grunn for virksomheten i 
2011.  

 
3. Kvalitetsarbeidet skal styrkes i 2011. Det settes av 35 mill kroner til kvalitetstiltak i 2011.  

 
4. Styret ber om at det iverksettes tiltak for å sikre at  

• gjennomsnittlig ventetid reduseres, særlig innen barne- og ungdomspsykiatrien  
• fristbrudd ikke oppstår 
• korridorpasienter unngås 
• alle epikriser sendes innen syv dager etter utskrivning 

 
5. Både innen somatikk og psykisk helsevern skal aktiviteten fremdeles vris fra døgnopphold 

til dag- og poliklinisk behandling. 
 
6. Aktivitet i helseforetakene innen somatisk virksomhet skal vris fra generell kirurgi til 

medisinsk fagområde for å styrke indremedisinsk ø-hjelp og kronikersatsing. Innen 
kirurgiske fag skal ev. vekst komme innen ortopedi og for Universitetssykehuset Nord-
Norge HF og Nordlandssykehuset HF innen funksjonsfordelte prosedyrer innen kreftkirurgi 
og urologi. 

 
7. Polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling) skal økes med minst 4,5 %.  
 

8. Helseforetakene skal budsjettere innenfor overslagsbevilgning for innsatsstyrt finansiering 
og polikliniske inntekter slik de fremkommer av saken.  

 
9. Resultatkravet til helseforetakene står fast som vedtatt i styresak 71-2010 Plan- og 

budsjettpremisser 2011-2014, men sentralt budsjettert overskudd økes til 208 mill kroner:  
Helse Nord RHF 0 
Styrets disposisjon + 208 mill kroner 
Helse Finnmark HF +5 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  0   
Nordlandssykehuset HF  +32 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum +250 mill kroner 
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Eventuelle gevinster ved salg av anlegg ved helseforetakene vil medføre at resultatkravet 
økes tilsvarende. Helseforetaket skal orientere eget styre og Helse Nord RHF når 
salgsgevinster realiseres og øke sitt resultatkrav. 

 
10. Basisramme for 2011 fastsettes til (i 1000 kr):  
 

Basisramme  2011
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 135 185 233 368 168 719 102 016 293 313 932 602
Psykisk helsevern 251 413 709 245 647 684 142 189 66 567 1 817 098
Rusomsorg 23 358 144 015 48 612 23 871 500 240 356
Kapital 67 439 246 147 160 132 59 234 128 466 661 417
Særskilt funksjon 81 303 177 442 22 011 3 889 284 645
Somatikk 510 186 2 331 921 1 197 989 559 326 544 503 5 143 925
Felleskostnader/administrasjon 137 185 137 185
Pasientreiser 202 771 167 238 199 284 115 274 18 460 703 028
Totalt 1 271 656 4 009 375 2 444 432 1 005 800 1 188 994 9 920 256  

 
11. Investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF økes med 8 mill kroner til 

anskaffelse av MR i Narvik. Øvrige rammer ble fastsatt i styresak 71-2010 Plan- og 
budsjettpremisser 2011-2014. Samlet investeringsramme for 2011 fastsettes til 813,6 mill 
kroner. 
 
Investeringsrammen fordeles slik pr helseforetak: 
 
Helse Nord RHF  159,3 mill kroner 
Helse Nord IKT 26,0 mill kroner  
Styrets disposisjon 13,7 mill kroner 
Helse Finnmark HF 60,0 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  180,0 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF  325,4 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  48,2 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 1,0 mill kroner  
Sum 813,6 mill kroner 

 
Ved prognostisert avvik fra resultatkrav i 2011 vil investeringsrammene revurderes. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar forbehold om at endringer kan komme i Stortingets behandling av forslag til 

statsbudsjett for 2011. 
 
2. Styret viser til styresak 71-2010 Plan- og budsjettpremisser 2011-2014 og styresak 117-

2010 Midlertidig oppdragsdokument 2011. Disse skal ligge til grunn for virksomheten i 
2011.  

 
3. Kvalitetsarbeidet skal styrkes i 2011. Det settes av 35 mill kroner til kvalitetstiltak i 2011.  
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4. Styret ber om at det iverksettes tiltak for å sikre at  

• gjennomsnittlig ventetid reduseres, særlig innen barne- og ungdomspsykiatrien  
• fristbrudd ikke oppstår 
• korridorpasienter unngås 
• alle epikriser sendes innen syv dager etter utskrivning 

 
5. Både innen somatikk og psykisk helsevern skal aktiviteten fremdeles vris fra døgnopphold 

til dag- og poliklinisk behandling. 
 
6. Aktivitet i helseforetakene innen somatisk virksomhet skal vris fra generell kirurgi til 

medisinsk fagområde for å styrke indremedisinsk ø-hjelp og kronikersatsing. Innen 
kirurgiske fag skal ev. vekst komme innen ortopedi og for Universitetssykehuset Nord-
Norge HF og Nordlandssykehuset HF innen funksjonsfordelte prosedyrer innen kreftkirurgi 
og urologi. 

 
7. Polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling) skal økes med minst 4,5 %.  
 

8. Helseforetakene skal budsjettere innenfor overslagsbevilgning for innsatsstyrt finansiering 
og polikliniske inntekter slik de fremkommer av saken.  

 
9. Resultatkravet til helseforetakene står fast som vedtatt i styresak 71-2010 Plan- og 

budsjettpremisser 2011-2014, men sentralt budsjettert overskudd økes til 208 mill kroner:  
Helse Nord RHF 0 
Styrets disposisjon + 208 mill kroner 
Helse Finnmark HF +5 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  0   
Nordlandssykehuset HF  +32 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum +250 mill kroner 

 
Eventuelle gevinster ved salg av anlegg ved helseforetakene vil medføre at resultatkravet 
økes tilsvarende. Helseforetaket skal orientere eget styre og Helse Nord RHF når 
salgsgevinster realiseres og øke sitt resultatkrav. 

 
10. Basisramme for 2011 fastsettes til (i 1000 kr):  
 

Basisramme  2011
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 135 185 233 368 168 719 102 016 293 313 932 602
Psykisk helsevern 251 413 709 245 647 684 142 189 66 567 1 817 098
Rusomsorg 23 358 144 015 48 612 23 871 500 240 356
Kapital 67 439 246 147 160 132 59 234 128 466 661 417
Særskilt funksjon 81 303 177 442 22 011 3 889 284 645
Somatikk 510 186 2 331 921 1 197 989 559 326 544 503 5 143 925
Felleskostnader/administrasjon 137 185 137 185
Pasientreiser 202 771 167 238 199 284 115 274 18 460 703 028
Totalt 1 271 656 4 009 375 2 444 432 1 005 800 1 188 994 9 920 256  
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11. Investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF økes med 8 mill kroner til 

anskaffelse av MR i Narvik. Øvrige rammer ble fastsatt i styresak 71-2010 Plan- og 
budsjettpremisser 2011-2014. Samlet investeringsramme for 2011 fastsettes til 813,6 mill 
kroner. 
 
Investeringsrammen fordeles slik pr helseforetak: 
 
Helse Nord RHF  159,3 mill kroner 
Helse Nord IKT 26,0 mill kroner  
Styrets disposisjon 13,7 mill kroner 
Helse Finnmark HF 60,0 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  180,0 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF  325,4 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  48,2 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 1,0 mill kroner  
Sum 813,6 mill kroner 

 
Ved prognostisert avvik fra resultatkrav i 2011 vil investeringsrammene revurderes. 
 
 

Styresak 119-2010 Budsjett 2011 Helse Nord RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Helse Nord RHF for 
2011. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Helse Nord RHF for 
2011. 
 
 
Styresak 120-2010 Innspill til statsbudsjett 2012 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret ber om at rammer og krav til gjennomføring av samhandlingsreformen konkretiseres 

og kommuniseres så tidlig som mulig, gjerne i form av en stortingsmelding våren 2011. 
 
2. Styret mener Helse Nord har en del spesielle forhold som bør vurderes særskilt med 45 % av 

Norges areal og 10 % av befolkningen. Det vises her til de strukturelle utfordringene 
regionen har og kan møte ved gjennomføring av samhandlingsreformen, økt satsning på 
kvalitetsarbeidet og konsekvensene av økt aktivitet i nordområdene. Departementet bes om å 
vurdere hvordan strukturkostnader kan håndteres i inntektsfordelingen. 
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3. For å kunne oppdatere og fornye sykehusene i Finnmark ber styret om et 

investeringstilskudd på 600 mill kroner pr. sykehus. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret ber om at rammer og krav til gjennomføring av samhandlingsreformen konkretiseres 

og kommuniseres så tidlig som mulig. 
 
2. Styret mener Helse Nord har en del spesielle forhold som bør vurderes særskilt med 45 % av 

Norges areal og 10 % av befolkningen. Det vises her til de strukturelle utfordringene 
regionen har og kan møte ved gjennomføring av samhandlingsreformen, økt satsning på 
kvalitetsarbeidet og konsekvensene av økt aktivitet i nordområdene. Departementet bes om å 
vurdere hvordan strukturkostnader kan håndteres i inntektsfordelingen. 

 
3. For å kunne oppdatere og fornye sykehusene i Finnmark ber styret om et 

investeringstilskudd på 600 mill kroner pr. sykehus. 
 
 
Styresak 121-2010 Justering av økonomiske rammer  
 budsjett 2010 – nr. 3 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret tar den fordelingen av midler til heving av kvaliteten i foretaksgruppen som adm. 

direktør har foretatt som beskrevet i saksfremlegget til orientering, jf. styresak 95-2010 – 
vedtakets punkt 3.  

 
2. Styret bevilger 4 mill kroner hver til henholdsvis Helse Finnmark HF og til 

Helgelandssykehuset HF til økt behandling for pasienter med sykelig overvekt. 
 

3. Styret bevilger 12 mill kroner til finansiering av forskningsaktivitet i 2010.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar den fordelingen av midler til heving av kvaliteten i foretaksgruppen som adm. 

direktør har foretatt som beskrevet i saksfremlegget til orientering, jf. styresak 95-2010 – 
vedtakets punkt 3.  

 
2. Styret bevilger 4 mill kroner hver til henholdsvis Helse Finnmark HF og til 

Helgelandssykehuset HF til økt behandling for pasienter med sykelig overvekt. 
 

3. Styret bevilger 12 mill kroner til finansiering av forskningsaktivitet i 2010.  
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Styresak 122-2010 Økonomirapport nr. 10-2010 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport nr. 10-2010 til orientering. Styret er fornøyd med at 

foretaksgruppen opprettholder en prognose som er i tråd med et resultatkrav på 195 mill 
kroner, og at risikoen for ikke å nå resultatkravet anses som lav. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at graden for gjennomføringen av tiltak i 

helseforetakene blir høy for å redusere risikoen for ikke å nå resultatkravet i 2011. 
 
3. Styret ber adm. direktør fortsette arbeidet med forbedring av kvalitetsindikatorene i 

helseforetakene, spesielt med hensyn til epikriser, fristbrudd og korridorpasienter, jf. vedtak 
i styresak 105-2010 Tertialrapport nr. 2-2010.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport nr. 10-2010 til orientering. Styret er fornøyd med at 

foretaksgruppen opprettholder en prognose som er i tråd med et resultatkrav på 195 mill 
kroner, og at risikoen for ikke å nå resultatkravet anses som lav. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at graden for gjennomføringen av tiltak i 

helseforetakene blir høy for å redusere risikoen for ikke å nå resultatkravet i 2011. 
 
3. Styret ber adm. direktør fortsette arbeidet med forbedring av kvalitetsindikatorene i 

helseforetakene, spesielt med hensyn til epikriser, fristbrudd og korridorpasienter, jf. vedtak 
i styresak 105-2010 Tertialrapport nr. 2-2010.  

 
 
Styresak 123-2010 Rapport om miljøsertifisering av helseforetakene 
 i Norge 
 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret slutter seg til anbefalingene i rapporten ”Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering av 
spesialisthelsetjenesten”. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret slutter seg til anbefalingene i rapporten ”Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering av 
spesialisthelsetjenesten”. 
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Styresak 124-2010  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 17. november 2010 i forbindelse med 
utarbeidelse av veileder for styrearbeid i helseforetaksmodellen – informasjon 

- Møte i samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og Kommunenes Sentralforbund, 
den 23. november 2010 ad. gjennomføringen av samhandlingsreformen: Informasjon 
om møtet og ansettelse av en koordinator i KS-sekretariatet og finansiering av stillingen  

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Høringsmøte ad. Nasjonal helseplan med statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen, den 24. 

november 2010 på Mo i Rana 
- Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – samlet budsjett for forprosjektet, 

oppfølging av styresak 73-2010, vedtakets punkt 3: Samlet budsjett for forprosjektet 
legges frem i styremøte, den 14. desember 2010. 

- Bruk av opptrappingsmidler til tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord, oppfølging av styresak 13-2009 og styresak 
22-2010, vedtakets punkt 2: Rapportering om bruken av midlene utsettes til styremøte i 
mars 2011. 

- Besøk av statssekretær Robin Kåss i Nord-Troms/Finnmark, den 25. og 26. oktober 
2010 

- Møte med Sør-Troms Regionråd, den 3. november 2010 – sammen med styreleder 
Kaldhol, jf. styresak 125-2010/3 Referatsaker 

- Møte med BUFetat Nord-Norge, den 5. november 2010 
- Møte med regionsutvalget for Legeforeningen, den 8. november 2010  
- 10-årsjubileum for utdanningsprogrammet for barne- og ungdomspsykiatere, den 10. 

november 2010 
- Foretakssamling i Helgelandssykehuset HF, den 11. og 12. november 2010 
- Møte med Riksrevisjonen om sykehusbygg, den 12. november 2010  
- Møte med Helse Midt-Norge RHF ad. grenseløst samarbeid, den 12. november 2010  
- Rekrutteringer i foretaksgruppen og RHF-et: Informasjon om status på rekruttering av 

adm. direktør i Nordlandssykehuset HF, Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset 
HF samt rekruttering av direktør for eieravdelingen i Helse Nord RHF i Paul Martin 
Strands permisjon. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

- Alvorlig hendelse i foretaksgruppen, jf. styresak 108-2010/2 Orienteringssaker – 
Informasjon fra adm. direktør til styret, strekpunkt 8: Helsetilsynet fant ikke grunnlag 
for å gjennomføre en utrykning, og saken er derfor oversendt til Helsetilsynet i det 
aktuelle fylket for videre tilsynsmessig oppfølging.  
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

- Alvorlig hendelse i foretaksgruppen: Informasjon om saken og status. Helsetilsynet fant 
ikke grunnlag for å gjennomføre en utrykning, og saken er derfor oversendt til 
Helsetilsynet i det aktuelle fylket for videre tilsynsmessig oppfølging.  
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
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- Anbudsprosesser i Helse Nord: Informasjon om status i prosessene rundt rehabilitering 

og pasienttransport, jf. tidligere styremøter (ref. styresak 99-2010 Orienteringssaker – 
Informasjon fra styreleder til styret, første strekpunkt; ref. styresak 128-2008/2 
Orienteringssaker – Informasjon fra adm. direktør til styret, andre strekpunkt; ref. 
styresak 141-2008/5 Kvalifikasjonskriterier ved anbud pasienttransport) 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
I styresak 124-2010/2 Informasjon fra adm. direktør til styret, siste strekpunkt ad. 
Anbudsprosesser i Helse Nord vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:  
 
Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en egen sak som drøfter gjennomføringen av 
anbudsprosesser fra utarbeidelse av anbudsgrunnlaget og til og med en ev. klagehåndtering. I en 
slik styresak skal blant annet arbeidsfordelingen mellom styret og administrasjonen med hensyn 
til anbudsprosessene diskuteres. 
 
 
Styresak 125-2010  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 21. juni 2010 
2. Brev av 29. oktober 2010 fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Avdeling 
for urologi og endokrin kirurgi, Tromsø 

3. Brev av 12. november 2010 fra Sør-Troms Regionråd ad møte mellom Sør-Troms 
Regionråd og Helse Nord RHF 03.11.10 
Kopi av brevet var ettersendt. 

4. Brev av 12. november 2010 fra Helsetilsynet i Troms ad. avslutning av tilsyn med 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Medisinsk avdeling, Narvik, jf. styresak 91-2010/2 
Referatsaker 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

5. Brev av 17. november 2010 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. pålegg 4 i vedtak 
av 16.09.2009 – Evaluering av iverksatte tiltak 1. kvartalsrapport, jf. styresak 92-2009/1 
Referatsaker 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

6. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 17. november 2010, jf. styresak 117-2010 
Midlertidig oppdragsdokument 2011 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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Styresak 126-2010  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styresak 127-2010 Konsekvenser av omgrupperingsproposisjonen 
 Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.  
 Denne saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til  
 tidligere utsendt saksliste. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Basisrammen til helseforetakene reduseres med til sammen 570 mill kroner i 2010, slik det 

er beskrevet i saksforelegget. 
 
2. Resultatkravet for 2010 settes til 611,8 mill kroner i samsvar med krav fra eier, slik: 

 
 

3. Helse Finnmark HF innvilges likviditetsforskudd ved behov, inntil kassakredittrammene blir 
justert.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Basisrammen til helseforetakene reduseres med til sammen 570 mill kroner i 2010, slik det 

er beskrevet i saksforelegget. 
 

Nye  
resultatkrav 

2010 
Finnmark 36 000 
UNN 232 000 
NLSH 146 000 
Helgeland 42 000 
RHF 146 300 
IKT 3 100 
Apoteket 6 400 

0 

Sum 611 800 

i 1000 kr 
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2. Resultatkravet for 2010 settes til 611,8 mill kroner i samsvar med krav fra eier, slik: 

 
 

3. Helse Finnmark HF innvilges likviditetsforskudd ved behov, inntil kassakredittrammene blir 
justert.  

 
 
Bodø, den 24. november 2010 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 24NOV2010 – kl. 13.15 
____________________  
Bjørn Kaldhol 

 

Nye  
resultatkrav 

2010 
Finnmark 36 000 
UNN 232 000 
NLSH 146 000 
Helgeland 42 000 
RHF 146 300 
IKT 3 100 
Apoteket 6 400 

0 
Sum 611 800 

i 1000 kr 


