
 

  

 
 

Møtedato: 24. mars 2011    
Arkivnr.: 2010/916-29/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 11.3.2011 
 
 
Styresak 30-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

23. februar 2011 og 2. mars 2011 
 
Protokoll styremøte 23. februar 2011 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 23. februar 2011 – kl. 09.30 
Møtested: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen 

 
Tilstede: 

 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem – frem til kl. 14.20 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Terje Olsen styremedlem 
Trygve Myrvang styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Lill Karin Kråkøy vararepresentant – møter for Fredrik Sund 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 

 
Forfall:  

 
Navn:  
Inge Myrvoll styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 

 
Fra administrasjonen: 

 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Oddvar Larsen kst. fagdirektør 
Irene Skiri kst. direktør for eieravdelingen 
Finn Henry Hansen direktør 
Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 
Tor-Arne Haug direktør for forretningsutvikling 



I starten av styremøtet orienterte KLP om pensjonsordningene og Helse Nord RHF’s 
eierrolle. 
 
 
Styresak 13-2011  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 13-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 14-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2011 
Sak 15-2011 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2011-2014 
Sak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse 

Nord 
Sakspapirene var ettersendt. 
Behandling av denne saken ble fremskyndet til etter styresak 14-2011. 

Sak 17-2011 Økonomirapport nr. 1-2011 
Sakspapirene var ettersendt/lagt frem ved møtestart. 

Sak 18-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 – nr. 1 
Sak 19-2011 Prosjekt desentralisering av kontroller – rapport 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 20-2011 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av 

helseopplysninger i Helse Nord, oppsummering 
Sak 21-2011 Revisjonskomiteens årsrapport for 2010, vedlagt Internrevisjonens 

årsrapport for 2010 
Sak 22-2011 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Lærlinger i Helse Nord – status og fremtidig behov 
 4. Båtambulansetjeneste på Helgeland 
 5. Kategoristyrt innkjøp og forvaltning av innkjøpssystemet i Helse 

Nord 
 6. Ekstern revisjon av vikarbyråer – oppfølging av revisjonsresultater 
 7. Pasientreiser – oppdatert rekvisisjonspraksis innen området 

direkteoppgjør 
 8. Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i 

Helse Nord – status  
 9. Valg av revisor 

Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
Sak 23-2011 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,  

den 2. desember 2010 
 2. Brev fra Finnmark SV av 15. februar 2011 med enstemmig uttalelse 

fra årsmøtet ad. bygg nytt sykehus i Kirkenes nå 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 3. Brev fra Narvik Kommune av 16. februar 2011 ad. nye UNN Narvik 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 4. Brev fra Ofoten Regionråd av 17. februar 2011 ad. igangsetting av 
prosjektfasen for Nye UNN Narvik 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 5. Brev fra Ofoten Regionråd av 17. februar 2011 ad. fortsatt 
fødeavdeling ved UNN Narvik 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 



 
 6. Brev fra Finnmark Fylkeskommune av 17. februar 2011 ad. bygging 

av sykehus – uttalelse fra fylkesutvalget 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

Sak 24-2011 Eventuelt 
Sak 25-2011 Anskaffelse av kliniske IKT-systemer 

Denne saken var etteranmeldt, og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. Sakspapirene var ettersendt. 
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. 
 
 
Styresak 14-2011  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 3. februar 2011 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 3. februar 2011 godkjennes.  
 
 
Styresak 15-2011 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2011-2014 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret gir sin tilslutning til de overordnede strategier for kvalitetssatsingen i Helse Nord 

som er fremmet i denne saken.  
 
2. På grunnlag av saksframlegg og vedtak i denne saken, skal bes de enkelte helseforetak i 

løpet av 2. tertial 2011 om å ha fremmet særskilte styresaker i form av foretaksspesifikke 
strategier og tiltaksplaner som konkretiserer oppfølgingen av Helse Nords overordnede 
kvalitetsstrategi.  

 
3. Innenfor de satsingsområder som er omtalt i strategien, bes helseforetakene i 2011-12 gi 

særlig prioritet til arbeidet med pasientsikkerhet, arbeidet med å implementere faglige 
retningslinjer/pasientforløp, og vektlegge og bruke dokumentasjon som grunnlag for 
kvalitetsforbedring.   

 
4. Styret ber om at framdriften i kvalitetsarbeidet rapporteres i tertialrapportene og i Årlig 

melding, og at videre oppfølging presiseres gjennom de årlige oppdragsdokumentene.   
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret gir sin tilslutning til de overordnede strategier for kvalitetssatsingen i Helse Nord 

som er fremmet i denne saken.  
 



2. På grunnlag av saksframlegg og vedtak i denne saken, bes de enkelte helseforetak i løpet 
av 2. tertial 2011 om å ha fremmet særskilte styresaker i form av foretaksspesifikke 
strategier og tiltaksplaner som konkretiserer oppfølgingen av Helse Nords overordnede 
kvalitetsstrategi.  

 
3. Innenfor de satsingsområder som er omtalt i strategien, bes helseforetakene i 2011-12 gi 

særlig prioritet til arbeidet med pasientsikkerhet, arbeidet med å implementere faglige 
retningslinjer/pasientforløp, og vektlegge og bruke dokumentasjon som grunnlag for 
kvalitetsforbedring.   

 
4. Styret ber om at framdriften i kvalitetsarbeidet rapporteres i tertialrapportene og i Årlig 

melding, og at videre oppfølging presiseres gjennom de årlige oppdragsdokumentene.   
 
 
Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av  
 store byggeprosjekter i Helse Nord 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 Behandling av denne saken ble fremskyndet til etter styresak 14-2011. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Narvik og Kirkenes er to områder i Nord-Norge med betydelig vekstpotensiale. 

Lokalsykehusene utgjør en viktig forutsetning for utvikling av livskraftige lokalsamfunn. 
Styret i Helse Nord RHF vil understreke behovet for mer tidsmessige sykehusbygg i 
Narvik og Kirkenes, og at dette må løses gjennom nybygg. Behovet for nye sykehusbygg 
vurderes som likeverdig på de to stedene.  

 
2. Styret legger til grunn at investeringsprosjektene/-midlene må fordeles i regionen over tid, 

når behovene er likeverdige. Målsettingen er å realisere begge prosjektene så raskt som 
det er planleggingsmessig og økonomisk mulig. Styret vil arbeide for at oppstart av begge 
bygg kan realiseres innen 2015/2016. 
 

3. Nybygg ved Helse Finnmark Kirkenes prioriteres tidsmessig foran nybygg ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. Innfasing med fastsettelse byggestart og 
driftsstart for prosjektene legges frem for styret sammen med rulleringen av 
investeringsplanen i juni 2011. 

 
4. Oppstart av forprosjekt i Kirkenes avventes til etter at Helse- og omsorgsdepartementets 

eierdialog med Helse Nord om konseptrapporten er gjennomført, og den faglige 
myndighetsvurdering og godkjenningen foreligger. Styret ber adm. direktør legge frem 
budsjett for et forprosjekt, når tilbakemelding og faglig godkjenning foreligger. 

 
5. Konseptrapport for Narvik bes lagt frem for styret i mars 2011. Videre arbeid med 

forprosjektet i Narvik avventes til rullering av investeringsplanen i juni 2011. starter etter 
godkjenning av konseptrapporten i Helse- og omsorgsdepartementet. 

 



6. Styret viser til styresak 120-2010 Innspill til statsbudsjett 2012, punkt 3 i vedtaket. Her ba 
styret om et investeringstilskudd på 600 mill. kroner til nybygg i Kirkenes over 
Statsbudsjett 2012. Et positivt svar i denne saken vil fremskynde oppstart av nybygg både 
i Kirkenes og Narvik. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Narvik og Kirkenes er to områder i Nord-Norge med betydelig vekstpotensiale. 

Lokalsykehusene utgjør en viktig forutsetning for utvikling av livskraftige lokalsamfunn. 
Styret i Helse Nord RHF vil understreke behovet for mer tidsmessige sykehusbygg i 
Narvik og Kirkenes, og at dette må løses gjennom nybygg. Behovet for nye sykehusbygg 
vurderes som likeverdig på de to stedene.  

 
2. Styret legger til grunn at investeringsprosjektene/-midlene må fordeles i regionen over tid, 

når behovene er likeverdige. Målsettingen er å realisere begge prosjektene så raskt som 
det er planleggingsmessig og økonomisk mulig. Styret vil arbeide for at oppstart av begge 
bygg kan realiseres innen 2015/2016. 
 

3. Nybygg ved Helse Finnmark Kirkenes prioriteres tidsmessig foran nybygg ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. Innfasing med fastsettelse byggestart og 
driftsstart for prosjektene legges frem for styret sammen med rulleringen av 
investeringsplanen i juni 2011. 

 
4. Oppstart av forprosjekt i Kirkenes avventes til etter at Helse- og omsorgsdepartementets 

eierdialog med Helse Nord om konseptrapporten er gjennomført, og den faglige 
myndighetsvurdering og godkjenningen foreligger. Styret ber adm. direktør legge frem 
budsjett for et forprosjekt, når tilbakemelding og faglig godkjenning foreligger. 

 
5. Konseptrapport for Narvik bes lagt frem for styret i mars 2011. Videre arbeid med 

forprosjektet i Narvik starter etter godkjenning av konseptrapporten i Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

 
6. Styret viser til styresak 120-2010 Innspill til statsbudsjett 2012, punkt 3 i vedtaket. Her ba 

styret om et investeringstilskudd på 600 mill. kroner til nybygg i Kirkenes over 
Statsbudsjett 2012. Et positivt svar i denne saken vil fremskynde oppstart av nybygg både 
i Kirkenes og Narvik. 

 
 
Styresak 17-2011 Økonomirapport nr. 1-2011 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport nr. 1-2011 til orientering.  
 
2. Styret ber om at bemanningsutviklingen i foretaksgruppen følges opp spesielt. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 



Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport nr. 1-2011 til orientering.  
 
2. Styret ber om at bemanningsutviklingen i foretaksgruppen følges opp spesielt. 
 
 
Styresak 18-2011 Justering av økonomiske rammer  
 budsjett 2011 – nr. 1 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering. 
 
2. Brukerutvalgets budsjett økes med kr. 1 000 000,- for å styrke arbeidet med 

brukermedvirkning. 
 

3. Udisponerte kvalitetsmidler på 13,5 mill kroner omdisponeres og benyttes til å 
gjennomføre samhandlingstiltak og tiltak som kan forbedre driften i foretaksgruppen.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering. 
 
2. Brukerutvalgets budsjett økes med kr. 1 000 000,- for å styrke arbeidet med 

brukermedvirkning. 
 

3. Udisponerte kvalitetsmidler på 13,5 mill kroner omdisponeres og benyttes til å 
gjennomføre samhandlingstiltak og tiltak som kan forbedre driften i foretaksgruppen.  

 
 
Styresak 19-2011 Prosjekt desentralisering av kontroller – rapport 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar framlagte rapport Prosjekt desentralisering av kontroller til orientering. 
 
2. Styret gir sin tilslutning til at arbeidet med desentralisering av kontroller følges opp, slik 

det er redegjort for i saken. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar framlagte rapport Prosjekt desentralisering av kontroller til orientering. 
 
2. Styret gir sin tilslutning til at arbeidet med desentralisering av kontroller følges opp, slik 

det er redegjort for i saken. 



Styresak 20-2011 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll  
 ved behandling av helseopplysninger i  
 Helse Nord, oppsummering 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i uthevet 
kursiv): 
 
1. Internrevisjonsrapport nr. 07/10: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i 

Helse Nord – oppsummering tas til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør sørge for at styret før sommeren 2011 får presentert en 
framdriftsplan som viser gjennomførte og planlagte tiltak for forbedring av 
internkontrollen, i samsvar med internrevisjonens anbefalinger. 
 
Tidsperspektivet i framdriftsplanen bør ikke overstige ett år. 
 

3. Styret ber videre om å bli orientert om status i forhold til for vedtatt framdriftsplan senest 
innen utgangen av juni 2012. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr. 07/10: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i 

Helse Nord – oppsummering tas til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør sørge for at styret før sommeren 2011 får presentert en 
framdriftsplan som viser gjennomførte og planlagte tiltak for forbedring av 
internkontrollen, i samsvar med internrevisjonens anbefalinger. 
 
Tidsperspektivet i framdriftsplanen bør ikke overstige ett år. 
 

3. Styret ber videre om å bli orientert om status for vedtatt framdriftsplan senest innen 
utgangen av juni 2012. 

 
 
Styresak 21-2011 Revisjonskomiteens årsrapport for 2010,  
 vedlagt Internrevisjonens årsrapport for 2010 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret tar revisjonskomiteens årsrapport for 2010, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 
2010, til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret tar revisjonskomiteens årsrapport for 2010, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 
2010, til orientering. 



Styresak 22-2011  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Dialogmøter med regionrådene: Informasjon  
- Fødselsomsorgen i Helse Nord: Informasjon om status og planlagt fremdrift 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 14. 
- Mediasak i Helse Finnmark HF: Informasjon  

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1. 
- Nordlandssykehuset HF – suppleringsvalg til styret: Informasjon 

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1. 
Under behandling av saken fratrådte administrasjonen i Helse Nord RHF med unntak 
av adm. direktør og administrasjonsleder. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Møte med Salten Regionråd, den 11. februar 2011 ad. KOFA-sak om Valnesfjord 

Helsesportsenter  
- Besøk av statsråd Liv Signe Navarsete, den 14. februar 2011 i Mosjøen 
- Regional ledersamling, den 16. til 17. februar 2011 i Tromsø 
- Besøk i Helse Midt-Norge RHF – sammen med Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

og Universitetet i Tromsø, den 18. februar 2011 
- Kapasiteten i Helse Nord – økning, reduksjon i ventetidene: Forslag om fremdrift i 

saken, ref. brev til helseforetakene av 6. januar 2011 
- Feiringklinikken: Orientering om ny ytelsesavtale 
- Rekruttering av adm. direktør ved Helgelandssykehuset HF og direktør for 

eieravdelingen i Helse Nord RHF: Orientering om status i begge rekrutteringssaker. 
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1. 
Under behandling av saken fratrådte administrasjonen i Helse Nord RHF med unntak 
av adm. direktør og administrasjonsleder. 

3. Lærlinger i Helse Nord – status og fremtidig behov 
4. Båtambulansetjeneste på Helgeland 
5. Kategoristyrt innkjøp og forvaltning av innkjøpssystemet i Helse Nord 
6. Ekstern revisjon av vikarbyråer – oppfølging av revisjonsresultater 
7. Pasientreiser – oppdatert rekvisisjonspraksis innen området direkteoppgjør 
8. Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord – status  
9. Valg av revisor 

Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
I styresak 22-2011/1, strekpunkt 3 Informasjon fra styreleder til styret ad. Mediasak i Helse 
Finnmark HF vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:  
 
Adm. direktør bes om å sende en orientering til styret om denne saken. 
 
 



Styresak 23-2011  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 2. desember 2010 
2. Brev fra Finnmark SV av 15. februar 2011 med enstemmig uttalelse fra årsmøtet ad. bygg 

nytt sykehus i Kirkenes nå 
Kopi av brevet var ettersendt. 

3. Brev fra Narvik Kommune av 16. februar 2011 ad. nye UNN Narvik 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

4. Brev fra Ofoten Regionråd av 17. februar 2011 ad. igangsetting av prosjektfasen for Nye 
UNN Narvik 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

5. Brev fra Ofoten Regionråd av 17. februar 2011 ad. fortsatt fødeavdeling ved UNN Narvik 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

6. Brev fra Finnmark Fylkeskommune av 17. februar 2011 ad. bygging av sykehus – 
uttalelse fra fylkesutvalget 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 24-2011  Eventuelt 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik:  

 
Styremedlem Line Miriam Sandberg ba om en orientering om situasjonen på helseforetaket 
etter dødsulykken i Lavangsdalen. Adm. direktør informerte om situasjonen pr. dags dato og 
hans vurderinger av denne. 
 
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1. 
 
 
Styresak 25-2011 Anskaffelse av kliniske IKT-systemer 
 Denne saken var etteranmeldt, og kommer i tillegg til tidligere utsendt  
 saksliste. Sakspapirene var ettersendt. 
 Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret tar saken om anskaffelse av kliniske systemer til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret tar saken om anskaffelse av kliniske systemer til orientering.  
 
 



Protokoll styremøte 2. mars 2011 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 2. mars 2011 – kl. 9.00 
Møtested: Telefonmøte 

 
Tilstede: 

 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem – forlot kl. 09.30 

(før behandling av styresak 28-2011 Eventuelt, sak B) 
Line Miriam Sandberg styremedlem – forlot kl. 09.30 

(før behandling av styresak 28-2011 Eventuelt, sak B) 
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:  

 
Navn:  
Inger Lise Strøm nestleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 

 
Fra administrasjonen: 

 
Navn:  
Kristian I. Fanghol fung. adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
 



Styresak 26-2011  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 26-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 27-2011 Nordlandssykehuset HF – suppleringsvalg til styret 

Sakspapirene er unntatt offentlighet, og saken behandles  
unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13.1. 

Sak 28-2011 Eventuelt 
A. Fødselsomsorgen i Helse Nord – fremdriftsplan/prosess 
B. Rammeavtaler med vikarbyråer – oppfølging 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
Styresak 27-2011 Nordlandssykehuset HF  
 – suppleringsvalg til styret 
 Sakspapirene var unntatt offentlighet, og saken ble behandlet  
 unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13.1. 
 
Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
A. Styret ber foretaksmøtet i Nordlandssykehuset HF fatte følgende vedtak: 
 

1. Svein Blix, Bodø oppnevnes til styreleder for Nordlandssykehuset HF fra dags dato og 
fram til nyvalg våren 2012 (etter Stig Fossum). 

 
2. Iver Johan Iversen, Rognan oppnevnes til medlem av styret i Nordlandssykehuset HF 

fra dags dato og fram til nyvalg våren 2012. Iversen erstatter Finn Henry Hansen som 
samtidig trer ut av styret. 
 

B. Styreleder bes snarest innkalle til foretaksmøte for endelig oppnevning. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
A. Styret ber foretaksmøtet i Nordlandssykehuset HF fatte følgende vedtak: 
 

1. Svein Blix, Bodø oppnevnes til styreleder for Nordlandssykehuset HF fra dags dato og 
fram til nyvalg våren 2012 (etter Stig Fossum). 

 
2. Iver Johan Iversen, Rognan oppnevnes til medlem av styret i Nordlandssykehuset HF 

fra dags dato og fram til nyvalg våren 2012. Iversen erstatter Finn Henry Hansen som 
samtidig trer ut av styret. 
 

B. Styreleder bes snarest innkalle til foretaksmøte for endelig oppnevning. 
 
 



Styresak 28-2011 Eventuelt 
 
A. Fødselsomsorgen i Helse Nord – fremdriftsplan/prosess: 
 
Styreleder Bjørn Kaldhol informerte styret om gårsdagens kontakt med Helse- og 
omsorgsdepartementet i denne saken. Fung. adm. direktør Kristian I. Fanghol informerte 
styret om den planlagte prosessen frem mot styrets behandling i styremøte, den 27. april 2011. 
 
B. Rammeavtaler med vikarbyråer – oppfølging: 
 
Styreleder Bjørn Kaldhol ba om en orientering om Helse Nords oppfølging av rammeavtalene 
med vikarbyråer i regionen med bakgrunn i mediaoppslag den siste tiden. Fung. adm. direktør 
Kristian I. Fanghol orienterte. 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret tar informasjonen til orientering. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte, den 23. februar 2011 og 2. mars 2011 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 11. mars 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 


