
 

 

Presseprotokoll  

Vår ref. 
2010/916-11/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 3.2.2011 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 3. februar 2011 – kl. 8.30 
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 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Forfall:  
 
Navn:  
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Terje Olsen styremedlem 
Trygve Myrvang styremedlem 
 
Fra administrasjonen: 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
Oddvar Larsen kst. fagdirektør 
Irene Skiri kst. direktør for eieravdelingen 
Finn Henry Hansen direktør 
Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 
Trude Grønlund faggruppeleder 
Anca Heyd rådgiver 
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Side 2 

 
Styresak 6-2011  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 6-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 7-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2010 og  

17. januar 2011 
Sak 8-2011 Oppdragsdokument 2011 
Sak 9-2011 Budsjett 2011 – konsolidert  
Sak 10-2011 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
Sak 11-2011 Referatsaker 
 1. Brev fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge 

HF av 21. desember 2010 ad. avslutning av tilsyn med 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, psykiatrisk senter for Tromsø 
og omegn, jf. styresak 47-2009/7 Referatsaker 

 2. Brev fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF av 20. desember 2010 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik sykehus, føde- og 
gynekologisk avdeling 

 3. Brev fra Statens Helsetilsyn av 4. januar 2011 ad. funn ved tilsyn med 
legemiddelbehandling i sykehjem – oversender oppsummeringsrapport 
fra Statens helsetilsyn 

 4. Brev fra Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep av 10. januar 
2011 ad. tilskudd til drift av støttesenter mot incest og seksuelle 
overgrep 

 5. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2011 
 6. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg,  

den 20. januar 2011  
 7. Protokoll fra drøftingsmøte, den 2. februar 2011 ad. 

Oppdragsdokument 2011 til helseforetakene 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

 8. Protokoll fra drøftingsmøte, den 2. februar 2011 ad. Budsjett 2011, 
konsolidert 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 12-2011 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
Styresak 7-2011  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 14. desember 2010 og 17. januar 2011 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 14. desember 2010 og 17. januar 2011 godkjennes.  
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Styresak 8-2011 Oppdragsdokument 2011 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Oppdragsdokument 2011 for helseforetakene i Helse Nord 

med de endringer som kom frem under behandling av saken. 
 
2. Oppdragsdokumentene fremmes for behandling i foretaksmøter med det enkelte 

helseforetak. 
 

3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp 
helseforetakenes gjennomføring av krav i Oppdragsdokumentet. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Oppdragsdokument 2011 for helseforetakene i Helse Nord 

med de endringer som kom frem under behandling av saken. 
 
2. Oppdragsdokumentene fremmes for behandling i foretaksmøter med det enkelte 

helseforetak. 
 

3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp 
helseforetakenes gjennomføring av krav i Oppdragsdokumentet. 

 
 
Styresak 9-2011 Budsjett 2011 – konsolidert 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret vedtar foretaksgruppens konsoliderte budsjett for 2011.  
 
2. Styret registrerer at det budsjetteres med samlede aktivitetsbaserte inntekter som overstiger 

overslagsbevilgning i oppdragsdokumentet. Styrene i helseforetakene bes om å justere sine 
aktivitetsplaner i tråd med justert overslagsbevilgning. Ventetider skal reduseres og 
fristbrudd skal fjernes innenfor disse økonomiske rammene. 

 
3. Styret registrerer at det budsjetteres med samlede aktivitetsbaserte inntekter som overstiger 

overslagsbevilgning i oppdragsdokumentet. Justert overslagsbevilgning fordeles seg slik: 
 

Justert overslagsbevilgning UNN NLSH Finnmark Helgeland RHF SUM
Kr 1 058 300 000     617 400 000       245 000 000      305 000 000       7 000 000    2 232 700 000   

 
4. Styret påpeker at omstilling fortsatt er nødvendig for å sikre en bærekraftig økonomi over 

tid. Et nært samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstakerne og deres representanter er av 
avgjørende betydning for å utvikle gode planer og øke evnen til å gjennomføre omstillinger i 
virksomhetene. 
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5. Vedtatte omstillingsplaner må gjennomføres, og helseforetakene må ha sterkt fokus på å 

redusere gjennomføringsrisikoen i tiltakene eller supplere med ytterligere tiltak for å sikre 
økonomisk og faglig resultatoppnåelse. Realisering av resultatmålene i 2011 og årene 
fremover er en premiss for gjennomføring av investeringsplanen.  

 
6. Investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og foretaksgruppen økes med 

40 mill. kroner til planlegging av A-fløy og pasienthotell ved UNN Tromsø. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret vedtar foretaksgruppens konsoliderte budsjett for 2011.  
 
2. Styret registrerer at det budsjetteres med samlede aktivitetsbaserte inntekter som overstiger 

overslagsbevilgning i oppdragsdokumentet. Justert overslagsbevilgning fordeles slik: 
 

Justert overslagsbevilgning UNN NLSH Finnmark Helgeland RHF SUM
Kr 1 058 300 000     617 400 000       245 000 000      305 000 000       7 000 000    2 232 700 000   

 
3. Styret påpeker at omstilling fortsatt er nødvendig for å sikre en bærekraftig økonomi over 

tid. Et nært samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstakerne og deres representanter er av 
avgjørende betydning for å utvikle gode planer og øke evnen til å gjennomføre omstillinger i 
virksomhetene. 

 
4. Vedtatte omstillingsplaner må gjennomføres, og helseforetakene må ha sterkt fokus på å 

redusere gjennomføringsrisikoen i tiltakene eller supplere med ytterligere tiltak for å sikre 
økonomisk og faglig resultatoppnåelse. Realisering av resultatmålene i 2011 og årene 
fremover er en premiss for gjennomføring av investeringsplanen.  

 
5. Investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og foretaksgruppen økes med 

40 mill. kroner til planlegging av A-fløy og pasienthotell ved UNN Tromsø. 
 
 
Styresak 10-2011  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 26. januar 2011: Statsrådens tilbakemelding til 
styret. Oppfølging av protokollen fra foretaksmøtet og oppdragsdokument 2011.  

- Organisering av fødselsomsorgen i Helse Nord: Planlagt fremdriftsplan mot behandling 
i styremøte, den 27. april 2011.  

- Spesialisthelsetilbudet i Alta: Orientering om dialogen med Alta Kommune med hensyn 
til kommunens utredning i denne saken. Møte med Alta Kommune, den 19. januar 2011. 

- Møter med regionrådene: Informasjon om planlagt møteserie 
- Møte med Finnmark Høyre ad. helseforetaksmodellen og Helse Nords tilbud og planer 
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2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Regnskap 2010 – foreløpige regnskapstall: Orientering om status i helseforetakene og 
foretaksgruppen totalt 

- Rekruttering adm. direktør i Helgelandssykehuset HF og direktør for eieravdelingen i 
Helse Nord RHF – informasjon om status 

- Kofas avgjørelse av klage på anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester, jf. 
saksnr. 2010/336 i Kofa: Informasjon om brudd på kravet om forutsigbarhet, avvisning 
av tilbud fra Nordtun HelseRehab og medhold i punktene om kvalifisering av Sømna 
kommune og evalueringen av tilbudene fra Sømna og Nord-Norges Kurbad 

- Møte ad. rehabiliteringstjenester i Salangen Kommune, den 17. desember 2010: 
Oppfølging av styreleders orientering i styremøte, den 14. desember 2010, jf. styresak 
141-2010/1 Orienteringssaker, strekpunkt 3. 

- Møte med sentral ledelse i Norsk Sykepleierforbund, den 10. januar 2011 – informasjon  
- Ledersamling Helse Finnmark HF, den 11. og 12. januar 2011 – informasjon 
- Møte i Barentssamarbeid helse i Murmansk, den 13. og 14. januar 2011 – informasjon 
- Seminar om helseforetaksloven, den 17. januar 2011 – informasjon. Fra Helse Nord 

RHF deltok adm. direktør Lars Vorland og direktør Finn Henry Hansen. 
- Valnesfjord Helsesportsenter, innvielse av nybygget, den 28. januar 2011 – Helse Nord 

RHF var representert ved adm. direktør Vorland og kst. faggruppeleder Tjeldnes 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 11-2011  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 21. desember 

2010 ad. avslutning av tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, psykiatrisk senter 
for Tromsø og omegn, jf. styresak 47-2009/7 Referatsaker 

2. Brev fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 20. desember 
2010 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
Narvik sykehus, føde- og gynekologisk avdeling 

3. Brev fra Statens Helsetilsyn av 4. januar 2011 ad. funn ved tilsyn med legemiddelbehandling 
i sykehjem – oversender oppsummeringsrapport fra Statens helsetilsyn 

4. Brev fra Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep av 10. januar 2011 ad. tilskudd til 
drift av støttesenter mot incest og seksuelle overgrep 

5. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2011 
6. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 20. januar 2011  
7. Protokoll fra drøftingsmøte, den 2. februar 2011 ad. Oppdragsdokument 2011 til 

helseforetakene 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

8. Protokoll fra drøftingsmøte, den 2. februar 2011 ad. Budsjett 2011, konsolidert 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 
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Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 12-2011  Eventuelt 
 
 
Mangel på turnusplasser for legestudenter (turnuskandidater):  

 
Styreleder Bjørn Kaldhol ba om en orientering i denne saken. Adm. direktør informerte om det 
pågående arbeid både i denne saken og for leger i spesialisering. 
 
 
Bodø, den 3. februar 2011 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 03FEB2011 – kl. 11.45 
____________________  
Bjørn Kaldhol 

 


