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I forbindelse med dette styremøtet orienterte leder for Senter for klinisk dokumentasjon og 

evaluering, Trine Magnus om pasientstrømmer. I tillegg ble det lagt frem en presentasjon av 

arbeidet med strategisk kompetanseplan (jf. styresak 92-2011/5 Strategisk kompetanseplan, fase 

1) av kst. direktør for eieravdelingen, Irene Skiri. 

 

 

Styresak 81-2011  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 81-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 82-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2011 

Sak 83-2011 Lønnsjustering adm. direktør 

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 

Sak 84-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i Helse Nord 

Sak 85-2011 Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i 

foretaksgruppen – oppfølging av styresak 40-2010 

Sak 86-2011 Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av regelverket for offentlige 

anskaffelser i foretaksgruppen – status i problemstillinger fra rapporten, 

oppfølging av styresak 75-2010 

Sak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 

Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 88-2011 Handlingsplan for folkehelsesamarbeid – resultater og videre satsing 

Sak 89-2011 Regional handlingsplan for nyremedisin – oppfølging av styresak 52-

2011/7  

Sak 90-2011 Regional plan for lungemedisin – oppfølging av forslag fra regional 

arbeidsgruppe 

Sak 91-2011 Spesialisthelsetjenesten til den samiske befolkning 

Sak 92-2011 Orienteringssaker 

 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

 3. Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30.april 

2011 

 4. Helse Nord medlem i Initiativ for etisk handel – IEH 

 5. Strategisk kompetanseplan, fase 1 

Sakspapirene var ettersendt. 

 6. Ventetiden i barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 

 7. Årsplan 2012 for styret i Helse Nord RHF 

Sak 93-2011 Referatsaker 

 1. Brev fra Helsetilsynet av 23. juni 2011 ad. regionalt gjennomførte 

tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2010 

 2. Årsrapport 2010 fra arbeidsmiljøutvalget i Helse Nord RHF 

 3. Brev fra Helsetilsynet av 5. juli 2011 til Universitetssykehuset Nord-

Norge HF ad. varsel om pålegg, brev fra Universitetssykehuset Nord-

Norge HF av 14. juli 2011 til Helsetilsynet i samme sak og brev fra 

Helsetilsynet av 18. juli 2011 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

ad. avslutning av tilsynssak 

 4. Brev fra Arbeidstilsynet av 4. juli 2011 ad. oppfølging av arbeidstid i 

helseforetakene 
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 5. Brev fra Brukerutvalget ved Sykehusapotek Nord HF av 25. juli 2011 

ad. nytt sykehus i Kirkenes 

 6. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 18. august 2011 

Sakspapirene var ettersendt. 

 7. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 17. august 2011 ad. avslutning av 

tilsyn med UNN HF, Narvik sykehus, føde- og gynekologisk avdeling, 

jf. styresak 93-2011/3 

Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 94-2011 Eventuelt 

Sak 95-2011 Styresak av forretningsmessig karakter 

Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 

saksliste. 

Sakspapirene ble delt ut dagen før styremøte. 

Sakspapirene er unntatt offentlighet, og saken behandles  

unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

Styrets vedtak er utsatt offentlighet, jf. Offl. § 5, siste ledd. 

Sak 96-2011 Helse Finnmark HF – suppleringsvalg til styret (ev. endring av styrets 

sammensetning) 

Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 

Sakspapirene var lagt frem ved møtestart. 

Sakspapirene er unntatt offentlighet, og saken behandles unntatt 

offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13.1. 

  

Styrets vedtak: 

 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 

saken.  

 

 

Styresak 82-2011  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 22. juni 2011 
 

Styrets vedtak:  

 

Protokoll fra styremøtet, den 22. juni 2011 godkjennes.  

 

 

Styresak 83-2011 Lønnsjustering adm. direktør 
 Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
 

Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

Adm. direktørs årslønn fastsettes til kr. 1 705 000,- med virkning fra 1. juli 2011.  

 

Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 

 

Adm. direktørs årslønn fastsettes til kr. 1 705 000,- med virkning fra 1. juli 2011.  

 

 

Styresak 84-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk 
  ved DPS-ene1 i Helse Nord 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

1. Styret viser til saksutredningen og ber adm. direktør sørge for at helseforetakene gjør 

vurderinger for å finne årsak til forskjeller i arbeidsproduktivitet og kostnad, og foreslå tiltak 

som reduserer forskjellene. 

 

2. For å bedre kvaliteten på datagrunnlaget og redusere usikkerheten i dette må fagmiljøene 

innenfor psykiatri involveres i arbeidet med å videreutvikle bruken av benchmarking som 

verktøy for måling og forbedring. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret viser til saksutredningen og ber adm. direktør sørge for at helseforetakene gjør 

vurderinger for å finne årsak til forskjeller i arbeidsproduktivitet og kostnad, og foreslå tiltak 

som reduserer forskjellene. 

 

2. For å bedre kvaliteten på datagrunnlaget og redusere usikkerheten i dette må fagmiljøene 

innenfor psykiatri involveres i arbeidet med å videreutvikle bruken av benchmarking som 

verktøy for måling og forbedring. 

 

 

Styresak 85-2011 Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av 
 inventar og utstyr i foretaksgruppen  
 – oppfølging av styresak 40-2010 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering. 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 
1
 DPS = DistriktsPsykiatrisk Senter 
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2. Styret ber adm. direktør sørge for at helseforetakene lukker avvikene, og at dette følges opp 

ovenfor helseforetakene med oppdatert tilbakemelding til styret innen utgangen av 2011. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering. 

 

2. Styret ber adm. direktør sørge for at helseforetakene lukker avvikene, og at dette følges opp 

ovenfor helseforetakene med oppdatert tilbakemelding til styret innen utgangen av 2011. 

 

 

Styresak 86-2011 Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av 
 regelverket for offentlige anskaffelser i  
 foretaksgruppen – status i problemstillinger fra  
 rapporten, oppfølging av styresak 75-2010 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering. 

 

2. Styret ber adm. direktør følge opp helseforetakene med hensyn til etterlevelse av regelverket 

for offentlige anskaffelser. Videre bes adm. direktør sørge for at helseforetakene gjennom 

arbeidet med implementering av kategoristyring bidrar til å lukke avvikene, og at dette 

følges opp løpende i kategoristyringsprosjektet.  

 

3. Styret ber om en statusrapportering for etablering av kategoristyring, herunder lukking av 

avvikene i internrevisjonsrapporten innen utgangen av 2012. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering. 

 

2. Styret ber adm. direktør følge opp helseforetakene med hensyn til etterlevelse av regelverket 

for offentlige anskaffelser. Videre bes adm. direktør sørge for at helseforetakene gjennom 

arbeidet med implementering av kategoristyring bidrar til å lukke avvikene, og at dette 

følges opp løpende i kategoristyringsprosjektet.  

 

3. Styret ber om en statusrapportering for etablering av kategoristyring, herunder lukking av 

avvikene i internrevisjonsrapporten innen utgangen av 2012. 
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Styresak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 til orientering. 

 

2. Styret ber adm. direktør følge opp den negative økonomiske resultatutviklingen i 

helseforetakene og sikre at helseforetakene supplerer med nødvendige tiltak for å nå budsjett 

for 2011. 

 

3. Styret ber adm. direktør fortsatt følge opp bemanningen i helseforetakene. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 til orientering. 

 

2. Styret ber adm. direktør følge opp den negative økonomiske resultatutviklingen i 

helseforetakene og sikre at helseforetakene supplerer med nødvendige tiltak for å nå budsjett 

for 2011. 

 

3. Styret ber adm. direktør fortsatt følge opp bemanningen i helseforetakene. 

 

 

Styresak 88-2011 Handlingsplan for folkehelsesamarbeid  
 – resultater og videre satsing 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

1. Styret viser til folkehelseavtalen mellom Helse Nord RHF og de nordnorske 

fylkeskommunene og er positiv til at dette samarbeidet videreføres og styrkes. 

   

2. Prosjektet Helseatlas for Nord-Norge, det planlagte prosjektet ”Et friskere Nord-Norge” og 

utviklingsstøtte til NorSafety AS skal ha særlig prioritet. 

 

3. Budsjett for folkehelsearbeidet vil bli behandlet i endelig budsjett for 2012 i styremøte 

oktober 2011.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret viser til folkehelseavtalen mellom Helse Nord RHF og de nordnorske 

fylkeskommunene og er positiv til at dette samarbeidet videreføres og styrkes. 
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2. Prosjektet Helseatlas for Nord-Norge, det planlagte prosjektet ”Et friskere Nord-Norge” og 

utviklingsstøtte til NorSafety AS skal ha særlig prioritet. 

 

3. Budsjett for folkehelsearbeidet vil bli behandlet i endelig budsjett for 2012 i styremøte 

oktober 2011.  

 

 

Styresak 89-2011 Regional handlingsplan for nyremedisin  
 – oppfølging av styresak 52-2011/7 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

1. Regional handlingsplan ”Nyreerstattende behandling i Helse Nord” fra regional faggruppe 

godkjennes som faglig retningsgivende for Helse Nord.  

 

2. Tiltak for å gjennomføre planen vil bli vurdert i oppdragsdokument og budsjett for 2012 og 

årene fremover. 

 

3. Styret ber adm. direktør om umiddelbart å iverksette en utredning av de særlige 

utfordringene i Finnmark som påpekes i rapporten. 

 

Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til nytt punkt 4 i vedtaket: 

 

Adm. direktør bes om å utrede muligheten for å etablere mobile enheter for behandling av 

dialysepasienter. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Regional handlingsplan ”Nyreerstattende behandling i Helse Nord” fra regional faggruppe 

godkjennes som faglig retningsgivende for Helse Nord.  

 

2. Tiltak for å gjennomføre planen vil bli vurdert i oppdragsdokument og budsjett for 2012 og 

årene fremover. 

 

3. Styret ber adm. direktør om umiddelbart å iverksette en utredning av de særlige 

utfordringene i Finnmark som påpekes i rapporten. 

 

4. Adm. direktør bes om å utrede muligheten for å etablere mobile enheter for behandling av 

dialysepasienter. 
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Styresak 90-2011 Regional plan for lungemedisin  
 – oppfølging av forslag fra regional arbeidsgruppe 
 

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 

 

1. Regional handlingsplan ”Status og utfordringer innen lungemedisin i Helse Nord” fra 

regional faggruppe godkjennes som faglig retningsgivende for Helse Nord. 

 

2. Planen er et godt grunnlag for styrking av det lungemedisinske tilbudet i Helse Nord. 

Eventuelle tilpasninger i handlingsplanen gjøres i forbindelse med gjennomføring av 

samhandlingsreformen. 

 

3. Gjennomføring skal fortrinnsvis skje innenfor helseforetakenes budsjettrammer, men vil bli 

vurdert Tiltak for å gjennomføre planen vil bli vurdert i oppdragsdokument og budsjett for 

2012 og i årene fremover. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Regional handlingsplan ”Status og utfordringer innen lungemedisin i Helse Nord” fra 

regional faggruppe godkjennes som faglig retningsgivende for Helse Nord. 

 

2. Planen er et godt grunnlag for styrking av det lungemedisinske tilbudet i Helse Nord. 

Eventuelle tilpasninger i handlingsplanen gjøres i forbindelse med gjennomføring av 

samhandlingsreformen. 

 

3. Gjennomføring skal fortrinnsvis skje innenfor helseforetakenes budsjettrammer, men vil bli 

vurdert i oppdragsdokument og budsjett for 2012 og i årene fremover. 

 

 

Styresak 91-2011 Spesialisthelsetjenesten til den  
 samiske befolkning 
 

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i uthevet 

kursiv): 

 

1. Styret tar rapporten Gis den samiske befolkning en likeverdig spesialisthelsetjeneste? En 

sammenligning av kommunene i virkeområdet for samisk språklov og en kontrollgruppe til 

orientering.  

 

2. Styret er glad for at rapporten viser at kommunene under forvaltningsområdet for samisk 

språklov har en likeverdig spesialisthelsetjeneste som andre tilsvarende kommuner i 

Helse Nord. 
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3. Styret ber adm. direktør om å utrede behov og tilknytning for spesialisthelsetjenestetilbudet 

til den samiske befolkningen, jf. oppdragsdokument 2010 for Helse Nord RHF. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret tar rapporten Gis den samiske befolkning en likeverdig spesialisthelsetjeneste? En 

sammenligning av kommunene i virkeområdet for samisk språklov og en kontrollgruppe til 

orientering.  

 

2. Styret ber adm. direktør om å utrede behov og tilknytning for spesialisthelsetjenestetilbudet 

til den samiske befolkningen, jf. oppdragsdokument 2010 for Helse Nord RHF. 

 

 

Styresak 92-2011  Orienteringssaker 
 

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 

 

1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte om eventuelle endringer i helseforetaksloven, den 6. september 2011 

o Styreleder Bjørn Kaldhol og adm. direktør Lars Vorland er direkte invitert og deltar 

på møtet. 

o I tillegg deltar ny direktør for eieravdelingen i Helse Nord RHF, Hilde Rolandsen 

og styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Jorhill Andreassen. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Samhandlingstiltak i nord, status i arbeidet: 

o Prosjektgruppen er ikke etablert, og arbeidet med å skaffe oversikt over alle 

samhandlingstiltak er ikke initiert.  

o Arbeidet iverksettes, og oversikten vil bli lagt frem i styremøte i september 2011. 

- Kreftpasienter – behandlingsgaranti på 20 dager:  

o Informasjon om arbeidet med denne saken. 

- Anskaffelse av radiologiske tjenester, jf. styresak 66-2011 Regional anskaffelse av 

radiologiske tjenester: 

o Informasjon om utvidet anbudsfrist. 

o Perioden for anskaffelsen utvides fra to+ett+ett år til fire år. 

- Nasjonalt direktørmøte i Bodø, den 27. og 28. juni 2011  

- Møte med Helsetilsynet og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 7. juli 2011 ad. 

tilsynssak ved føde- og gynekologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge 

Narvik, jf. styresak 93-2011/3 og 93-2011/7 Referatsaker 

- Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartement, den 25. august 2011 

- Hendelse ved helseforetak i regionen: 

o Utrykningsteamet ved Helsetilsynet ble varslet. 

o Informasjon om hendelsen og avdelingsoverlegens vurdering. 

o Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 13 jf fvl § 13, 1 ledd nr 1. 
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- Nasjonalt program for stabs- og støttefunksjoner for logistikk- og økonomiområdet 

(NPSS-LØ) 

o Adm. direktør viste til pressemeldingen fra Helse Midt-Norge RHF og IBM ad. nye 

IKT-planer for logistikk og økonomi for helseregionene, se også: http://www.helse-

nord.no/aktuelt/helseregionene-legger-nye-ikt-planer-for-logistikk-og-oekonomi-

article87155-19948.html  

o Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 13 jf Fvl § 13, 1 ledd nr 1. 

3. Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30.april 2011 

4. Helse Nord medlem i Initiativ for etisk handel – IEH 

5. Strategisk kompetanseplan, fase 1 

Sakspapirene var ettersendt. 

6. Ventetiden i barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 

7. Årsplan 2012 for styret i Helse Nord RHF 

 

Styrets vedtak:  

 

Framlagte saker tas til orientering.  

 

 

Styresak 93-2011  Referatsaker 
 

Det ble referert fra følgende saker: 

 

1. Brev fra Helsetilsynet av 23. juni 2011 ad. regionalt gjennomførte tilsyn med 

spesialisthelsetjenesten i 2010 

2. Årsrapport 2010 fra arbeidsmiljøutvalget i Helse Nord RHF 

3. Brev fra Helsetilsynet av 5. juli 2011 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. varsel om 

pålegg, brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 14. juli 2011 til Helsetilsynet i 

samme sak og brev fra Helsetilsynet av 18. juli 2011 til Universitetssykehuset Nord-Norge 

HF ad. avslutning av tilsynssak 

4. Brev fra Arbeidstilsynet av 4. juli 2011 ad. oppfølging av arbeidstid i helseforetakene 

5. Brev fra Brukerutvalget ved Sykehusapotek Nord HF av 25. juli 2011 ad. nytt sykehus i 

Kirkenes 

6. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 18. august 2011 

Sakspapirene var ettersendt. 

7. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 17. august 2011 ad. avslutning av tilsyn med UNN HF, 

Narvik sykehus, føde- og gynekologisk avdeling, jf. styresak 93-2011/3 

Sakspapirene var ettersendt. 

 

Styrets vedtak:  

 

Framlagte saker tas til orientering. 

 

 

http://www.helse-nord.no/aktuelt/helseregionene-legger-nye-ikt-planer-for-logistikk-og-oekonomi-article87155-19948.html
http://www.helse-nord.no/aktuelt/helseregionene-legger-nye-ikt-planer-for-logistikk-og-oekonomi-article87155-19948.html
http://www.helse-nord.no/aktuelt/helseregionene-legger-nye-ikt-planer-for-logistikk-og-oekonomi-article87155-19948.html
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Styresak 94-2011  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 

 

Styresak 95-2011 Styresak av forretningsmessig karakter,  
 endelig vedtak 

Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 

saksliste. 

Sakspapirene ble delt ut dagen før styremøte. 

Sakspapirene er unntatt offentlighet, og saken ble behandlet  

unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.  

Styrets vedtak er utsatt offentlighet, jf. Offl. § 5, siste ledd. 

 

 

Styresak 96-2011 Helse Finnmark HF – suppleringsvalg til styret 
 Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt  

 saksliste.  

 Sakspapirene var lagt frem ved møtestart. 

 Sakspapirene er 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 Helse Finnmark HF fatte følgende vedtak: 

 

1. Ulf Syversen, Nordkapp oppnevnes til styreleder for Helse Finnmark HF fra dags dato 

og fram til nyvalg våren 2012 (etter Ketil Holmgren). 

 

2. Viggo Karlstad, Kvalsund oppnevnes til medlem av styret i Helse Finnmark HF fra dags 

dato og fram til nyvalg våren 2012.  

 

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

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

A. Styret ber foretaksmøtet i Helse Finnmark HF fatte følgende vedtak: 

 

1. Ulf Syversen, Nordkapp oppnevnes til styreleder for Helse Finnmark HF fra dags dato 

og fram til nyvalg våren 2012 (etter Ketil Holmgren). 

 

2. Viggo Karlstad, Kvalsund oppnevnes til medlem av styret i Helse Finnmark HF fra dags 

dato og fram til nyvalg våren 2012.  

 



Helse Nord RHF 

 

Side 12 

 

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

 

 

Stamsund, den 31. august 2011 

 

godkjent av Bjørn Kaldhol, 

i etterkant av styremøtet,  

den 31AUG2011 – kl. 15.55 

____________________  

Bjørn Kaldhol 

 


