
 

 

Presseprotokoll  

Vår ref. 
2010/242-97/012 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 75 51 29 36 

Sted/Dato: 
Bodø, 14.12.2010 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 14. desember 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 
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 
 
Forfall:  
 
Ingen har meldt forfall til dette styremøtet. 
 
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 
Hege Knoph Antonsen nestleder for internrevisjonen 
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I starten av styremøtet orienterte Mildrid Pedersen, leder for det regionale brukerutvalget om 
brukerutvalgets arbeid i 2010, jf. styresak 75-2006, vedtakspunkt 2, 4. avsnitt. 
 
 
Styresak 128-2010  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 128-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 129-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. november 2010 
Sak 130-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge HF  

– suppleringsvalg til styret, jf. styresak 104-2010 og 116-2010 
Saken behandles unntatt offentlighet, 
 jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1. 

Sak 131-2010 Nybygg Helse Finnmark Kirkenes – godkjenning av konseptrapport 
Sak 132-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,  

A-fløy og pasienthotell – godkjenning av budsjett for forprosjekt, jf. 
styresak 73-2010 

Sak 133-2010 Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – regionalt 
traumesystem, oppfølging av styresak 7-2009, 57-2010 og 65-2010  
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 134-2010 Handlingsplan for intensivmedisin, oppfølging  
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 135-2010 Funksjonsfordeling av kirurgi for kreft i tykk- og endetarm 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 136-2010 Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
Sakspapirene var ettersendt. 
Styresaken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

Sak 137-2010 Laboratorieprosjekt i Helse Nord 
Sak 138-2010 Ekstern revisjon av internkontrollsystemet og kvalitetssikringen i 

Nordlandssykehuset HF,  
oppfølging av styresak 82-2010 

Sak 139-2010 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord,  
2. tertial 2010 

Sak 140-2010 Nasjonal IKT – revidert strategidokument 2010-2011 
Sak 141-2010 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Risikostyring 2011 i foretaksgruppen – overordnede mål 
 4. Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. 

august 2010 for Nordlandssykehuset Bodø somatikk – byggetrinn 2 
Vedlegget i styresaken er unntatt offentlighet, jf. Offl.  15. 

 5. Overenskomstforhandlingene 2010 – prosess og resultat 
 6. Statsbudsjett 2012 – felles innspill fra alle regionale helseforetak, jf. 

styresak 120-2010 Innspill til statsbudsjett 2012 
Sak 142-2010 Referatsaker 
 1. E-post av 24. november 2010 fra styret i Harstad SV med uttalelse fra 

Harstad SV mot undergraving av tilbudet ved Harstad sykehus  
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 2. Brev av 23. november 2010 fra Helsetilsynet i Tromsø ad. oversendelse 

av oppsummeringsrapport fra regionalt tilsyn med 
spesialisthelsetjenesten i Helse Nord i 2010 

 3. Brev av 23. november 2010 fra Arbeidstilsynet til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. lukking av pålegg nr. 2 – ny 
frist for nytt sammenslått pålegg nr. 3, jf. styresak 106-2009/1 
Referatsaker  

 4. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 22. oktober 2010 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 5. E-post fra Folkeaksjonen for Sandnessjøen Sykehus v/Hanne Benedikte 
Wiig av 9. desember ad. svært manglende beslutningsgrunnlag i 
intensiv-saken 
Kopi av e-posten ble lagt frem ved møtestart. 

 6. Brev fra Næringsforeningene i Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og 
Vågan av 29. november 2010 ad. ikke rør fødetilbudet ved 
Nordlandssykehuset Lofoten 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 7. Protokoll fra drøftingsmøte, den 13. desember 2010 ad. oppfølging av 
handlingsplan for intensivmedisin 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 143-2010 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
Styresak 129-2010  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 24. november 2010 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 24. november 2010 godkjennes.  
 
 
Styresak 130-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
 – suppleringsvalg til styret, jf. styresak 104-2010  
 og 116-2010 
 Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1. 
 
Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. For perioden fra og med 1. januar 2011 og frem til avholdelse av foretaksmøte i mai/juni 

2012 velges Ingunn Heggheim, Alta som nytt styremedlem i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (etter Anne Grethe Olsen). 
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2. Det nye styremedlemmet oppnevnes i foretaksmøte snarest mulig. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. For perioden fra og med 1. januar 2011 og frem til avholdelse av foretaksmøte i mai/juni 

2012 velges Ingunn Heggheim, Alta som nytt styremedlem i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (etter Anne Grethe Olsen). 

 
2. Det nye styremedlemmet oppnevnes i foretaksmøte snarest mulig. 
 
 
Styresak 131-2010 Nybygg Helse Finnmark Kirkenes  
 – godkjenning av konseptrapport 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til vedtak i styret i Helse Finnmark HF og godkjenner konseptrapporten slik det 

fremgår av Styresak 76/2010 Konseptrapport Nye Kirkenes Sykehus med tilhørende rapport 
”Konseptrapport Kirkenes Sykehus”, datert 02. november 2010.  

 
2. Nybygg alternativ 1 velges som grunnlag i et forprosjekt innenfor et netto funksjonsareal og 

bruttoareal for det samlede byggekompleks på henholdsvis 9.105 m2 og 17.800 m2. Oppstart 
og gjennomføring av forprosjekt behandles i egen styresak om store investeringer i Helse 
Nord RHF i styremøte februar 2011. 

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

overholdes og som skal ferdig utredes i forprosjektet, fastsettes til 1 203 mill kroner i 
kostnadsnivå pr. 15. august 2010, inkludert utstyr og byggelånsrenter. 
 

4. Styret ber om at adm. direktør legger fram endelig finansieringsplan for prosjektet etter 
behandling i Helse- og omsorgsdepartementet, før forprosjektet påbegynnes. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til vedtak i styret i Helse Finnmark HF og godkjenner konseptrapporten slik det 

fremgår av Styresak 76/2010 Konseptrapport Nye Kirkenes Sykehus med tilhørende rapport 
”Konseptrapport Kirkenes Sykehus”, datert 02. november 2010.  

 
2. Nybygg alternativ 1 velges som grunnlag i et forprosjekt innenfor et netto funksjonsareal og 

bruttoareal for det samlede byggekompleks på henholdsvis 9.105 m2 og 17.800 m2. Oppstart 
og gjennomføring av forprosjekt behandles i egen styresak om store investeringer i Helse 
Nord RHF i styremøte februar 2011. 
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3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen 

overholdes og som skal ferdig utredes i forprosjektet, fastsettes til 1 203 mill kroner i 
kostnadsnivå pr. 15. august 2010, inkludert utstyr og byggelånsrenter. 
 

4. Styret ber om at adm. direktør legger fram endelig finansieringsplan for prosjektet etter 
behandling i Helse- og omsorgsdepartementet, før forprosjektet påbegynnes. 

 
 
Styresak 132-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,  
 A-fløy og pasienthotell – godkjenning av budsjett  
 for forprosjekt, jf. styresak 73-2010 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret godkjenner budsjett for 2011 for forprosjekt for Universitetssykehuset Nord-Norge 

Tromsø A-fløy med 30,1 mill kroner.  
 
2. Styret godkjenner budsjett for forprosjekt for Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 

nytt pasienthotell med 7,5 mill kroner under forutsetning om godkjennelse av konseptrapport 
og vedtak om videreføring av prosjektet i et forprosjekt. 
 

3. Styret ber om at konseptrapport for pasienthotellet legges frem for styret i mars 2011. 
 
4. Styret godkjenner økning av investeringsramme til Universitetssykehuset Nord-Norge HF i 

2011 med til sammen 40 mill kroner. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret godkjenner budsjett for 2011 for forprosjekt for Universitetssykehuset Nord-Norge 

Tromsø A-fløy med 30,1 mill kroner.  
 
2. Styret godkjenner budsjett for forprosjekt for Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 

nytt pasienthotell med 7,5 mill kroner under forutsetning om godkjennelse av konseptrapport 
og vedtak om videreføring av prosjektet i et forprosjekt. 
 

3. Styret ber om at konseptrapport for pasienthotellet legges frem for styret i mars 2011. 
 
4. Styret godkjenner økning av investeringsramme til Universitetssykehuset Nord-Norge HF i 

2011 med til sammen 40 mill kroner. 
 
 



Helse Nord RHF 
 

Side 6 

 
Styresak 133-2010 Organisering av behandlingen av alvorlig skadde 
 pasienter – regionalt traumesystem, oppfølging  
 av styresak 7-2009, 57-2010 og 65-2010 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til regionalt traumeutvalgs rapport, høringsuttalelsene og 

saksutredningen. Styret i Helse Nord RHF har som hovedpremiss for sitt arbeid at alvorlig 
og/eller hardt skadde pasienter så vidt mulig skal sendes direkte og raskest mulig fra 
skadested til det sykehus som skal utføre endelig behandling.  

 
2. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø er regionalt traumesenter nivå 3 og skal ha 

kompetanse til endelig behandling av alle traumepasienter (unntak for ev. pasienter som 
trenger behandling ved sykehus med landsfunksjoner). 

 
3. Nordlandssykehuset Bodø skal oppfylle alle kravene til er traumesykehus nivå 2, i 

traumesystemet og skal kunne sluttbehandle traumepasienter som ikke trenger 
nevrokirurgisk behandling ved regionalt traumesenter nivå 3. 

 
4. Styret i Helse Nord RHF legger til grunn at alle sykehus som i dag har kirurgisk 

akuttberedskap skal fortsette å ha det. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til regionalt 
traumeutvalgs konklusjon om at alle sykehus som har kirurgisk akuttberedskap skal ha 
kapasitet og kompetanse til å motta og kunne utføre stabiliserende/livreddende behandling, 
når pasienten ikke kan transporteres direkte til sykehusene som skal utføre endelig 
behandling. Sykehus med kirurgisk akuttberedskap skal ha kompetanse slik den framkommer 
av listen med krav til prosedyrer som var vedlagt saksfremlegget. Adm. direktør bes om å 
oppdatere denne listen ved behov. 

 
5. Regionalt traumesystem etableres i tråd med anbefalingene i Nasjonal Traumerapport. 

Kompetanse må bygges opp på alle ledd i traumesystemet. Tiltak som å etablere 
traumekomiteer/utvalg og å implementere de anbefalte kommunikasjonsprotokollene og 
destinasjonskriteriene gjennomføres så snart som mulig i hvert helseforetak.  

 
6. Kompetanseheving som krever tilførsel av ressurser gjennomføres etter en opptrappingsplan 

i hvert helseforetak, slik at traumesystemets krav til nivåene i systemet innføres innen 1. 
januar 2012.  

 
7. Styret i Helse Nord RHF vil understreke kravet til en sterk faglig ledelse som sikrer at 

medarbeiderne har nødvendig kompetanse og at alt personell, også vikarer, har nødvendig 
kunnskap om traumesystemet. 

 
8. Styret ber adm. direktør i Helse Nord RHF om å sikre at det blir gjennomført en revisjon av 

system og praksis ett års tid etter at alt er på plass.  
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9. Ansettelse av regional traumekoordinator ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 

gjøres snarest. Regional traumekoordinator skal legge til rette for å innføre regionalt 
traumesystem i Helse Nord, drive kvalitetssikrings- og utviklingsarbeid innenfor 
traumesystemet og bidra til traumatologisk forskning i regionen.  
 

10. Utredning av konsekvenser av regionalt traumesystem for kommunehelsetjenesten, samt 
konsekvenser for kapasitet og kompetanse i de prehospitale tjenestene og AMK-
funksjonene, iverksettes og sluttføres innen sommeren 2011. 

 
11. En eventuell økning av kapasiteten i luftambulansetjenesten vurderes i forbindelse med 

evaluering av ambulansetjenesten etter at nasjonale kvalitetskrav for tjenesten er innført i 
2012. Styret vil spesielt peke på behovet for å styrke luftambulansetjenesten mellom Bodø og 
Tromsø. Styret viser i den forbindelse til utredningen fra Luftambulansetjenesten ANS som 
adm. direktør redegjorde for under behandling av saken. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til regionalt traumeutvalgs rapport, høringsuttalelsene og 

saksutredningen. Styret i Helse Nord RHF har som hovedpremiss for sitt arbeid at alvorlig 
og/eller hardt skadde pasienter så vidt mulig skal sendes direkte og raskest mulig fra 
skadested til det sykehus som skal utføre endelig behandling.  

 
2. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø er regionalt traumesenter nivå 3 og skal ha 

kompetanse til endelig behandling av alle traumepasienter (unntak for ev. pasienter som 
trenger behandling ved sykehus med landsfunksjoner). 

 
3. Nordlandssykehuset Bodø er traumesykehus nivå 2, og skal kunne sluttbehandle 

traumepasienter som ikke trenger behandling ved regionalt traumesenter nivå 3. 
 
4. Styret i Helse Nord RHF legger til grunn at alle sykehus som i dag har kirurgisk 

akuttberedskap skal fortsette å ha det. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til regionalt 
traumeutvalgs konklusjon om at alle sykehus som har kirurgisk akuttberedskap skal ha 
kapasitet og kompetanse til å motta og kunne utføre stabiliserende/livreddende behandling, 
når pasienten ikke kan transporteres direkte til sykehusene som skal utføre endelig 
behandling. Sykehus med kirurgisk akuttberedskap skal ha kompetanse slik den 
framkommer av listen med krav til prosedyrer som var vedlagt saksfremlegget. Adm. 
direktør bes om å oppdatere denne listen ved behov. 

 
5. Regionalt traumesystem etableres i tråd med anbefalingene i Nasjonal Traumerapport. 

Kompetanse må bygges opp på alle ledd i traumesystemet. Tiltak som å etablere 
traumekomiteer/utvalg og å implementere de anbefalte kommunikasjonsprotokollene og 
destinasjonskriteriene gjennomføres så snart som mulig i hvert helseforetak.  
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6. Kompetanseheving som krever tilførsel av ressurser gjennomføres etter en opptrappingsplan 

i hvert helseforetak, slik at traumesystemets krav til nivåene i systemet innføres innen 1. 
januar 2012.  

 
7. Styret i Helse Nord RHF vil understreke kravet til en sterk faglig ledelse som sikrer at 

medarbeiderne har nødvendig kompetanse og at alt personell, også vikarer, har nødvendig 
kunnskap om traumesystemet. 

 
8. Styret ber adm. direktør i Helse Nord RHF om å sikre at det blir gjennomført en revisjon av 

system og praksis ett års tid etter at alt er på plass.  
 

9. Ansettelse av regional traumekoordinator ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
gjøres snarest. Regional traumekoordinator skal legge til rette for å innføre regionalt 
traumesystem i Helse Nord, drive kvalitetssikrings- og utviklingsarbeid innenfor 
traumesystemet og bidra til traumatologisk forskning i regionen.  
 

10. Utredning av konsekvenser av regionalt traumesystem for kommunehelsetjenesten, samt 
konsekvenser for kapasitet og kompetanse i de prehospitale tjenestene og AMK-
funksjonene, iverksettes og sluttføres innen sommeren 2011. 

 
11. En eventuell økning av kapasiteten i luftambulansetjenesten vurderes i forbindelse med 

evaluering av ambulansetjenesten etter at nasjonale kvalitetskrav for tjenesten er innført i 
2012. Styret vil spesielt peke på behovet for å styrke luftambulansetjenesten mellom Bodø 
og Tromsø. Styret viser i den forbindelse til utredningen fra Luftambulansetjenesten ANS 
som adm. direktør redegjorde for under behandling av saken. 
 

 
Styresak 134-2010 Handlingsplan for intensivmedisin, oppfølging 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Helgelandssykehuset HF skal ha en nivå 2 enhet i intensivmedisin plassert ved sykehuset på 

Mo i Rana. Enheten på sykehuset i Sandnessjøen skal være på nivå 1. 
 
Vedtatt mot én stemme (Fredrik Sund). 
 
2. Helseforetakene bes rapportere virksomhetsdata for intensivmedisin i Årlig melding 2011. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Helgelandssykehuset HF skal ha en nivå 2 enhet i intensivmedisin plassert ved sykehuset på 

Mo i Rana. Enheten på sykehuset i Sandnessjøen skal være på nivå 1. 
 
2. Helseforetakene bes rapportere virksomhetsdata for intensivmedisin i Årlig melding 2011. 
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Protokolltilførsel til styresak 134-2010 – stemmeforklaring: 
 
Undertegnende stemmer mot administrasjonens innstilling i punkt 1. 
 
Stemmeforklaring: 
 
1. Prosessen i forkant av innstillingen har ikke vært optimal. Det burde på et tidligere tidspunkt 

vært utført drøftninger blant de tillitsvalgte og administrasjonen i Helgelandssykehuset HF. I 
tillegg burde det regionale intensivrådet vært konsultert. Dette ville gitt det endelige vedtaket 
større legitimitet blant de ansatte i foretaket. 

 
2. De faglige vurderinger som er lagt til grunn er ikke godt nok kartlagt, spesielt sett opp mot 

øvrig funksjonsfordeling i foretaket.  
 
Fredrik Sund /s/ 
 
 
Styresak 135-2010 Funksjonsfordeling av kirurgi for kreft i  
 tykk- og endetarm 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret viser til det fremlagte saksforelegg og slutter seg til vurderingene gitt av adm. direktør 

på basis av et samlet fagmiljø i Helse Nord, når det gjelder kirurgisk behandling av kreft i 
regionen. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og 
oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm legges til grunn i foretaksgruppen – som følger: 

 
 Endetarmskreft Tykktarmskreft 
Helse Finnmark, Hammerfest  - X 
Helse Finnmark, Kirkenes - - 
Unn Tromsø X X 
UNN, Harstad - X 
UNN, Narvik - - 
NLSH, Bodø X X 
NLSH, Vesterålen - - 
NLSH. Lofoten - - 
Helgelandssykehuset, Mo i Rana - X 
Helgelandssykehuset, Sandnessjøen - X 
Helgelandssykehuset, Mosjøen - - 

 
2. Styret ber adm. direktør justere funksjonsfordelingen for leverkirurgi (unntatt ad hoc 

kilereseksjon) og magesekkreft, slik at dette kun gjennomføres ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til det fremlagte saksforelegg og slutter seg til vurderingene gitt av adm. direktør 

på basis av et samlet fagmiljø i Helse Nord, når det gjelder kirurgisk behandling av kreft i 
regionen. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og 
oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm legges til grunn i foretaksgruppen – som følger: 

 
 Endetarmskreft Tykktarmskreft 
Helse Finnmark, Hammerfest  - X 
Helse Finnmark, Kirkenes - - 
Unn Tromsø X X 
UNN, Harstad - X 
UNN, Narvik - - 
NLSH, Bodø X X 
NLSH, Vesterålen - - 
NLSH. Lofoten - - 
Helgelandssykehuset, Mo i Rana - X 
Helgelandssykehuset, Sandnessjøen - X 
Helgelandssykehuset, Mosjøen - - 

 
2. Styret ber adm. direktør justere funksjonsfordelingen for leverkirurgi (unntatt ad hoc 

kilereseksjon) og magesekkreft, slik at dette kun gjennomføres ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø. 

 
 
Styresak 136-2010 Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert  
 behandling for rusmiddelavhengige 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 Styresaken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret slutter seg til innretning i anskaffelsen av private tjenester innen tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling, slik det er presentert i saksfremlegget. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret slutter seg til innretning i anskaffelsen av private tjenester innen tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling, slik det er presentert i saksfremlegget. 
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Styresak 137-2010 Laboratorieprosjekt i Helse Nord 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til saksutredningen og den vedlagte rapporten ”Laboratorieprosjekt i Helse 

Nord”. Styret tar rapporten til orientering. 
 

2. Styret ber om at rapporten distribueres til alle helseforetak i regionen, og at den brukes i 
arbeidet med å effektivisere laboratoriedriften. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til saksutredningen og den vedlagte rapporten ”Laboratorieprosjekt i Helse 

Nord”. Styret tar rapporten til orientering. 
 

2. Styret ber om at rapporten distribueres til alle helseforetak i regionen, og at den brukes i 
arbeidet med å effektivisere laboratoriedriften. 

 
 
Styresak 138-2010 Ekstern revisjon av internkontrollsystemet  
 og kvalitetssikringen i Nordlandssykehuset HF,  
 oppfølging av styresak 82-2010 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar rapporten fra revisjonsselskapet Deloitte om Nordlandssykehuset HF – Ekstern 

revisjon av internkontrollsystemet og kvalitetssikringen til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å oversende rapporten til alle helseforetakene i Helse Nord og 

følge opp at konklusjonene i rapporten gjennomgås i helseforetakene med henblikk på 
konsekvenser for egen internkontroll og kvalitetssikring.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar rapporten fra revisjonsselskapet Deloitte om Nordlandssykehuset HF – Ekstern 

revisjon av internkontrollsystemet og kvalitetssikringen til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å oversende rapporten til alle helseforetakene i Helse Nord og 

følge opp at konklusjonene i rapporten gjennomgås i helseforetakene med henblikk på 
konsekvenser for egen internkontroll og kvalitetssikring.  
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Styresak 139-2010 Sammenligning av kostnader ved sykehusene  
 i Helse Nord, 2. tertial 2010 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning 

videreføres og videreutvikles.  
 
2. Styret forutsetter at styre og ledelsen i helseforetakene aktivt bruker de dokumenterte 

kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten. 
 

3. Styret ber adm. direktør se til at det innenfor serviceområdene som teknisk drift, mottak, 
intensiv, anestesi og operasjon gjøres analyser med mer spesifikke data.   

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning 

videreføres og videreutvikles.  
 
2. Styret forutsetter at styre og ledelsen i helseforetakene aktivt bruker de dokumenterte 

kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten. 
 

3. Styret ber adm. direktør se til at det innenfor serviceområdene som teknisk drift, mottak, 
intensiv, anestesi og operasjon gjøres analyser med mer spesifikke data.   

 
 
Styresak 140-2010 Nasjonal IKT – revidert strategidokument 2010-2011 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Nasjonal IKT’s reviderte strategidokument for 2010-2011 vedtas.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Nasjonal IKT’s reviderte strategidokument for 2010-2011 vedtas.  
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Styresak 141-2010  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord – 
konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav: Informasjon om Helse- og 
omsorgsdepartementets prosess rundt de nasjonale kvalitetskravene, jf. styresak 113-
2010. 

- Veileder for styrearbeid i de regionale helseforetakene, utkast: Utkastet er sendt til 
styret i Helse Nord RHF og styrelederne i helseforetakene. Tilbakemelding til Helse- og 
omsorgsdepartementet sendes innen fristen 15. desember 2010.  

- Salangen rehab: Informasjon om situasjonen etter anskaffelse av rehabiliteringstjenester 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

- Nordlandssykehuset HF: Informasjon om situasjonen ved helseforetaket etter fratredelse 
av styreleder. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Controllerfunksjonen i Helse Nord: Det vises til styresak 32-2009 Styrking av 

controllerfunksjonen i Helse Nord, pkt. 2 i vedtaket: … Ordningen evalueres i 2010. 
Styresaken legges frem i mars 2011. 

- Prosjekt desentralisering av kontroller – rapport: Styresak legges frem i styremøte, den 
23. februar 2011.  

- Møte med Nord-Norgebenken på Stortinget, den 7. desember 2010 – sammen med 
styreleder Bjørn Kaldhol 

- Økonomi i foretaksgruppen pr. november 2010 – foreløpige regnskapstall 
- Møte med Microsoft Norge ad. lisensiering, den 9. desember 2010 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
3. Risikostyring 2011 i foretaksgruppen – overordnede mål  
4. Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2010 for 

Nordlandssykehuset Bodø somatikk – byggetrinn 2 
5. Overenskomstforhandlingene 2010 – prosess og resultat  
6. Statsbudsjett 2012 – felles innspill fra alle regionale helseforetak, jf. styresak 120-2010 

Innspill til statsbudsjett 2012 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
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Styresak 142-2010  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. E-post av 24. november 2010 fra styret i Harstad SV med uttalelse fra Harstad SV mot 

undergraving av tilbudet ved Harstad sykehus  
2. Brev av 23. november 2010 fra Helsetilsynet i Tromsø ad. oversendelse av 

oppsummeringsrapport fra regionalt tilsyn med spesialisthelsetjenesten i Helse Nord i 2010 
3. Brev av 23. november 2010 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. 

lukking av pålegg nr. 2 – ny frist for nytt sammenslått pålegg nr. 3, jf. styresak 106-2009/1 
Referatsaker  

4. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 22. oktober 2010 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

5. E-post fra Folkeaksjonen for Sandnessjøen Sykehus v/Hanne Benedikte Wiig av 9. 
desember ad. svært manglende beslutningsgrunnlag i intensiv-saken 
Kopi av e-posten ble lagt frem ved møtestart. 

6. Brev fra Næringsforeningene i Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan av 29. november 
2010 ad. ikke rør fødetilbudet ved Nordlandssykehuset Lofoten 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

7. Protokoll fra drøftingsmøte, den 13. desember 2010 ad. oppfølging av handlingsplan for 
intensivmedisin 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 143-2010  Eventuelt 
 
1. Styremedlem Alf E. Jacobsen ba om en orientering rundt anskaffelsen av 

rehabiliteringstjenester, når denne prosessen er helt avsluttet. Det vil da bli lagt frem en 
orienteringssak. 

 
2. Styremedlem Line Miriam Sandberg stilte spørsmål om cytostatikabehandling er 

spesialisthelsetjenestens eller primærhelsetjenestens ansvar. Fagdirektøren svarte at denne er 
i hovedsak spesialisthelsetjenestens ansvar, men at noen pasienter kan behandles av 
kommunehelsetjenesten. 

 
 
Bodø, den 14. desember 2010 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 14DES2010 – kl. 13.10 
____________________  
Bjørn Kaldhol 


