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Side 2 

 

I starten av styremøte la revisjonsselskapet Ernst & Young frem en oppsummering av 

tertialrevisjon nr. 2-2011. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.  

 

 

Styresak 112-2011  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 112-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 113-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. september 2011 

Sak 114-2011 Tertialrapport nr. 2-2011 

Sakspapirene var ettersendt. 

Saken ble behandlet etter styresak 126-2011 Orienteringssaker. 

Sak 115-2011 Virksomhetsrapport nr. 9-2011 

Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 116-2011 Justering av økonomiske rammer – budsjett 2011 nr. 4 

Sak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 

Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 118-2011 Budsjett 2012 foretaksgruppen, rammer og føringer 

Sak 119-2011 Budsjett 2012 Helse Nord RHF 

Sak 120-2011 Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av plan for forprosjekt 

Sak 121-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg, trinnvis utbygging – 

tillegg til konseptfaserapport  

Sak 122-2011 Salg av eiendom ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Sak 123-2011 Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF  

– godkjenning 

Sak 124-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord – styrking av brukermedvirkning og 

økonomiske ressurser, oppfølging av styresak 74-2011 

Sak 125-2011 Styrearbeid i helseforetak – veileder Helse Nord 

Sak 126-2011 Orienteringssaker 

 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

Sak 127-2011 Referatsaker 

 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 30. august 2011 

 2. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 27. september 2011 ad. avslutning av 

tilsyn – avdeling for urologi og endokrin kirurgi, jf. styresak 125-

2010/2 Referatsaker 

 3. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 30. august 2011 ad. tilsynssak 

ovenfor lege NN 

Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd, nr. 1. 

 4. Brev fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 

27. september 2011 ad. avslutning av sak – balanse mellom oppgaver 

og ressurser, jf. styresak 106-2009/1 Referatsaker 

 5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 5. oktober 2011 

 6. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Tertialrapport 

nr. 2-2011, jf. styresak 114-2011 

Kopi av protokollen var ettersendt. 
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 7. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Midlertidig 

oppdragsdokument 2012, jf. styresak 117-2011 

Kopi av protokollen var ettersendt. 

 8. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Budsjett 2012 

foretaksgruppen, rammer og føringer, jf. styresak 118-2011 

Kopi av protokollen var ettersendt. 

 9. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Nye Kirkenes 

sykehus – godkjenning av plan for forprosjekt, jf. styresak 120-2011 

Kopi av protokollen var ettersendt. 

 10. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. 

Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg, trinnvis utbygging  – 

tillegg til konseptfaserapport, jf. styresak 121-2011 

Kopi av protokollen var ettersendt. 

 11. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Salg av eiendom 

ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, jf. styresak 122-2011 

Kopi av protokollen var ettersendt. 

 12. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Salg av 

eiendommer ved Nordlandssykehuset HF – godkjenning, jf. styresak 

123-2011 

Kopi av protokollen var ettersendt. 

 13.  Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale Brukerutvalget, 

den 21. oktober 2011 ad. Midlertidig oppdragsdokument 2012, jf. 

styresak 117-2011 og Budsjett 2012 foretaksgruppen, rammer og 

føringer, jf. styresak 118-2011 

Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 14. Brev fra Pasient- og brukerombudet i Nordland av 3. oktober 2011 ad. 

”varsel om vedtak” fra Datatilsynet ang. foreløpig kontrollrapport for 

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF – tilgangsstyring og logging i 

rusdata 

Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 15. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 21. oktober 2011 ad. tilsynssak 

vedr. lege NN, jf. styresak 127-2011/3 Referatsaker 

Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd, nr. 1. 

Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

Sak 128-2011 Eventuelt 

 

Styrets vedtak: 

 

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

saken. 
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Styresak 113-2011  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 28. september 2011 
 

Styrets vedtak:  

 

Protokoll fra styremøtet, den 28. september 2011 godkjennes.  

 

 

Styresak 114-2011 Tertialrapport nr. 2-2011 
 Sakspapirene var ettersendt. 

 Saken ble behandlet etter styresak 126-2011 Orienteringssaker. 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2011 til orientering. 

 

2. Styret ber adm. direktør følge opp utviklingen på ventetider og spesielt sørge for at 

helseforetakene har en målrettet oppfølging av fristbrudd. 

 

3. Styret ber adm. direktør legge til rette for erfaringsspredning av forbedringsarbeid på tvers 

av foretaksgruppen, slik at alle helseforetak kan dra felles lærdom av erfaringer. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2011 til orientering. 

 

2. Styret ber adm. direktør følge opp utviklingen på ventetider og spesielt sørge for at 

helseforetakene har en målrettet oppfølging av fristbrudd. 

 

3. Styret ber adm. direktør legge til rette for erfaringsspredning av forbedringsarbeid på tvers 

av foretaksgruppen, slik at alle helseforetak kan dra felles lærdom av erfaringer. 

 

 

Styresak 115-2011 Virksomhetsrapport nr. 9-2011 
 Sakspapirene var ettersendt.. 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

4. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2011 til orientering. 

 

5. Styret viser for øvrig til styresak 114-2011 Tertialrapport nr. 2-2011 og ber adm. direktør 

følge opp utviklingen på ventetider og fristbrudd. I tillegg bes adm. direktør om å legge til 

rette for erfaringsspredning av forbedringsarbeid på tvers av foretaksgruppen.  

 

Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 

 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2011 til orientering. 

 

2. Styret viser for øvrig til styresak 114-2011 Tertialrapport nr. 2-2011 og ber adm. direktør 

følge opp utviklingen på ventetider og fristbrudd. I tillegg bes adm. direktør om å legge til 

rette for erfaringsspredning av forbedringsarbeid på tvers av foretaksgruppen.  

 

 

Styresak 116-2011 Justering av økonomiske rammer  
 – budsjett 2011 nr. 4 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

1. Styret tar administrasjonens tildeling av midler til orientering. 

 

2. Tilleggsbevilgningen som kompensasjon for økte kostnader som følge av hendelsene 22. 

juli 2011 fordeles slik: 

 Helse Finnmark HF kr. 172 000,- 

 Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr. 516 000,-  

 Nordlandssykehuset HF  kr. 481 000,- 

 Helgelandssykehuset HF kr. 131 000,- 

 

3. Styret godkjenner at etablering av MR ved Helgelandssykehuset Sandenessjøen utsettes og 

trekker inn bevilgning på 2 mill kroner i 2011. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret tar administrasjonens tildeling av midler til orientering. 

 

2. Tilleggsbevilgningen som kompensasjon for økte kostnader som følge av hendelsene 22. 

juli 2011 fordeles slik: 

 Helse Finnmark HF kr. 172 000,- 

 Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr. 516 000,-  

 Nordlandssykehuset HF  kr. 481 000,- 

 Helgelandssykehuset HF kr. 131 000,- 

 

3. Styret godkjenner at etablering av MR ved Helgelandssykehuset Sandenessjøen utsettes og 

trekker inn bevilgning på 2 mill kroner i 2011. 
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Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 

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

 

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Midlertidig oppdragsdokument for helseforetakene for 

2012.   

 

2. Midlertidig oppdragsdokument 2012 legges til grunn for helseforetakenes virksomhet fra 1. 

januar 2012 og frem til endelig oppdragsdokument for 2012 overleveres i begynnelsen av 

2012.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Midlertidig oppdragsdokument for helseforetakene for 

2012.   

 

2. Midlertidig oppdragsdokument 2012 legges til grunn for helseforetakenes virksomhet fra 1. 

januar 2012 og frem til endelig oppdragsdokument for 2012 overleveres i begynnelsen av 

2012.  

 

 

Styresak 118-2011 Budsjett 2012 foretaksgruppen,  
 rammer og føringer 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

1. Styret viser til styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering investeringsplan. Denne 

skal ligge til grunn for virksomheten i 2012.  

 

2. Styret viser til faglige føringer og krav i oppdragsdokumentet vedrørende prioritering i 

pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet som skal legges til grunn for planlegging i 

helseforetakene.  

 

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

til dag- og poliklinisk behandling. 

 

4. Helseforetakene skal budsjettere innenfor overslagsbevilgning for innsatsstyrt finansiering 

og polikliniske inntekter, slik de fremkommer av saken.  

 

5. Helseforetakene skal følge opp gjennomføringen av Samhandlingsreformen ved å:  

 Inngå samarbeidsavtaler med kommunene. 

 Utvikle gode samarbeidsarenaer for å sikre god kvalitet på pasientbehandlingen. 

 Gjennomgå egen kapasitet og omstille og redusere egen kapasitet i takt med overføring 

av oppgaver til kommunene. 
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6. Resultatkravet til Nordlandssykehuset HF reduseres med 20 mill kroner i en periode på to år, 

og sentralt overskudd økes med 15 mill kroner sammenlignet med sak 69-2011. 

Helseforetakenes resultatkrav for 2012 fastsettes slik:  

Helse Nord RHF/Styrets disposisjon + 295 mill kroner 

Helse Finnmark HF +5 mill kroner 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +24 mill kroner 

Nordlandssykehuset HF  +21 mill kroner 

Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 

Sykehusapotek Nord HF 0  

Helse Nord IKT 0 

Sum +350 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. 

 

7. Basisramme for 2012 fastsettes til (i 1000 kr):  
Basisramme  2012

Sum av Beløp Helseforetak

Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt

Ambulanse 142 114 245 311 177 361 110 259 292 969 968 014

Psykisk helse 258 862 741 908 674 024 160 052 79 063 1 913 909

TSB (rus) 28 369 149 391 50 122 25 028 552 253 462

Kapital 69 530 253 778 165 096 61 070 184 000 733 474

Særskilt funksjon 85 305 199 609 25 613 5 110 315 638

Somatikk 519 777 2 425 999 1 232 156 575 726 561 379 5 315 037

Felleskostnader/administrasjon 182 858 182 858

Pasientreiser 209 715 172 966 206 110 119 220 26 738 734 749

Totalt 1 313 672 4 188 962 2 530 482 1 056 465 1 327 559 10 417 141  
 

8. Investeringsrammen til Helse Finnmark HF økes med 25 mill kroner til planlegging av 

nybygg Kirkenes sykehus. Investeringsrammer fordeles slik pr. helseforetak: 

Helse Nord RHF   200 mill kroner 

Helse Finnmark HF  97,1 mill kroner 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF   270,0 mill kroner 

Nordlandssykehuset HF   688,8 mill kroner 

Helgelandssykehuset HF  42,4 mill kroner 

Sykehusapotek Nord HF  0 mill kroner  

Sum  1 298,3 mill kroner 

 

Ved prognostisert avvik fra resultatkrav vil investeringsrammene revurderes. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret viser til styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering investeringsplan. Denne 

skal ligge til grunn for virksomheten i 2012.  
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2. Styret viser til faglige føringer og krav i oppdragsdokumentet vedrørende prioritering i 

pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet som skal legges til grunn for planlegging i 

helseforetakene.  

 

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

til dag- og poliklinisk behandling. 

 

4. Helseforetakene skal budsjettere innenfor overslagsbevilgning for innsatsstyrt finansiering 

og polikliniske inntekter, slik de fremkommer av saken.  

 

5. Helseforetakene skal følge opp gjennomføringen av Samhandlingsreformen ved å:  

 Inngå samarbeidsavtaler med kommunene. 

 Utvikle gode samarbeidsarenaer for å sikre god kvalitet på pasientbehandlingen. 

 Gjennomgå egen kapasitet og omstille og redusere egen kapasitet i takt med overføring 

av oppgaver til kommunene. 

 

6. Resultatkravet til Nordlandssykehuset HF reduseres med 20 mill kroner i en periode på to år, 

og sentralt overskudd økes med 15 mill kroner sammenlignet med sak 69-2011. 

Helseforetakenes resultatkrav for 2012 fastsettes slik:  

Helse Nord RHF/Styrets disposisjon + 295 mill kroner 

Helse Finnmark HF +5 mill kroner 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +24 mill kroner 

Nordlandssykehuset HF  +21 mill kroner 

Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 

Sykehusapotek Nord HF 0  

Helse Nord IKT 0 

Sum +350 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. 

 

7. Basisramme for 2012 fastsettes til (i 1000 kr):  
Basisramme  2012

Sum av Beløp Helseforetak

Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt

Ambulanse 142 114 245 311 177 361 110 259 292 969 968 014

Psykisk helse 258 862 741 908 674 024 160 052 79 063 1 913 909

TSB (rus) 28 369 149 391 50 122 25 028 552 253 462

Kapital 69 530 253 778 165 096 61 070 184 000 733 474

Særskilt funksjon 85 305 199 609 25 613 5 110 315 638

Somatikk 519 777 2 425 999 1 232 156 575 726 561 379 5 315 037

Felleskostnader/administrasjon 182 858 182 858

Pasientreiser 209 715 172 966 206 110 119 220 26 738 734 749

Totalt 1 313 672 4 188 962 2 530 482 1 056 465 1 327 559 10 417 141  
 



Helse Nord RHF 

 

Side 9 

 

8. Investeringsrammen til Helse Finnmark HF økes med 25 mill kroner til planlegging av 

nybygg Kirkenes sykehus. Investeringsrammer fordeles slik pr. helseforetak: 

Helse Nord RHF   200 mill kroner 

Helse Finnmark HF  97,1 mill kroner 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF   270,0 mill kroner 

Nordlandssykehuset HF   688,8 mill kroner 

Helgelandssykehuset HF  42,4 mill kroner 

Sykehusapotek Nord HF  0 mill kroner  

Sum  1 298,3 mill kroner 

 

Ved prognostisert avvik fra resultatkrav vil investeringsrammene revurderes. 

 

 

Styresak 119-2011 Budsjett 2012 Helse Nord RHF 
 

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

 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Helse Nord RHF 

for 2012 med de endringer som styret vedtar i punkt 2 og 3.  

 

2. Styret vedtar å opprette én ny stilling i internrevisjonen, og styret ber revisjonskomiteen 

komme tilbake til styret med forslag om hvordan de nye midlene skal benyttes..  

 

3. Budsjett til det Regionale brukerutvalg økes med kr 500 000,- for å bedre opplæringen av 

brukerutvalgene og styrke brukermedvirkningen generelt. 

 

4. Kostnadene for budsjettendringene i styrets vedtak punkt 2 og 3 dekkes innenfor 

budsjettposten styrets disposisjon. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Helse Nord RHF 

for 2012 med de endringer som styret vedtar i punkt 2 og 3.  

 

2. Styret vedtar å opprette én ny stilling i internrevisjonen, og styret ber revisjonskomiteen 

komme tilbake til styret med forslag om hvordan de nye midlene skal benyttes..  

 

3. Budsjett til det Regionale brukerutvalg økes med kr 500 000,- for å bedre opplæringen av 

brukerutvalgene og styrke brukermedvirkningen generelt. 

 

4. Kostnadene for budsjettendringene i styrets vedtak punkt 2 og 3 dekkes innenfor 

budsjettposten styrets disposisjon. 
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Styresak 120-2011 Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av  
 plan for forprosjekt 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

1. Styret godkjenner at tidligfaseplanleggingen av Nye Kirkenes Sykehus videreføres med 

forprosjektfase basert på konseptrapporten. Styret ber om at adm. direktør utarbeider et 

oppdragsbrev til Helse Finnmark HF basert på denne saken. Helse Finnmark HF bes om å 

igangsette forprosjektet umiddelbart, og at det ferdigstilles sommeren 2013, slik at prosjektet 

kan realiseres i samsvar med den fremdriftsplanen som fremgår av plangrunnlaget, dvs. 

ferdigstilling i løpet av 2018. 

 

2. Styret stadfester at kostnadsrammen for prosjektet er 1 203 mill kroner i kostnadsnivå pr. 15. 

august 2010, inkludert utstyr og byggelånsrenter, basert på 85 % sannsynlighet for at 

kostnadsrammen overholdes. Dette skal legges til grunn i forprosjektet.  

 

3. Hele prosjektet med bygging vil bli søkt finansiert med 609 mill kroner i egenkapital fra 

Helse Finnmark HF og tilsvarende beløp i lån fra Helse Nord RHF. I tillegg kommer årlig 

prisstigning og byggelånsrenter. Styret ber om at adm. direktør søker Helse- og 

omsorgsdepartementet om lån til prosjektet og legger fram endelig finansieringsplan for 

prosjektet, inkludert lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet, når svar på dette 

foreligger. 

 

4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan for 2012, der det er 

lagt inn 15 mill kroner til ervervelse og klargjøring av tomt. Styret legger til grunn at 

forprosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 38 mill kroner. 

Investeringsrammen økes fra 15 til 40 mill kroner i 2012, der både andel til tomt og til 

forprosjekt er inkludert, men resten til forprosjektet, 13 mill kroner, legges inn i planene for 

2013.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret godkjenner at tidligfaseplanleggingen av Nye Kirkenes Sykehus videreføres med 

forprosjektfase basert på konseptrapporten. Styret ber om at adm. direktør utarbeider et 

oppdragsbrev til Helse Finnmark HF basert på denne saken. Helse Finnmark HF bes om å 

igangsette forprosjektet umiddelbart, og at det ferdigstilles sommeren 2013, slik at prosjektet 

kan realiseres i samsvar med den fremdriftsplanen som fremgår av plangrunnlaget, dvs. 

ferdigstilling i løpet av 2018. 

 

2. Styret stadfester at kostnadsrammen for prosjektet er 1 203 mill kroner i kostnadsnivå pr. 15. 

august 2010, inkludert utstyr og byggelånsrenter, basert på 85 % sannsynlighet for at 

kostnadsrammen overholdes. Dette skal legges til grunn i forprosjektet.  
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3. Hele prosjektet med bygging vil bli søkt finansiert med 609 mill kroner i egenkapital fra 

Helse Finnmark HF og tilsvarende beløp i lån fra Helse Nord RHF. I tillegg kommer årlig 

prisstigning og byggelånsrenter. Styret ber om at adm. direktør søker Helse- og 

omsorgsdepartementet om lån til prosjektet og legger fram endelig finansieringsplan for 

prosjektet, inkludert lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet, når svar på dette 

foreligger. 

 

4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan for 2012, der det er 

lagt inn 15 mill kroner til ervervelse og klargjøring av tomt. Styret legger til grunn at 

forprosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 38 mill kroner. 

Investeringsrammen økes fra 15 til 40 mill kroner i 2012, der både andel til tomt og til 

forprosjekt er inkludert, men resten til forprosjektet, 13 mill kroner, legges inn i planene for 

2013.  

 

 

Styresak 121-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg,  
 trinnvis utbygging – tillegg til konseptfaserapport 
 

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

kursiv): 

 

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til vedtak fattet av styret i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF om å holde fast ved det integrerte konseptet for Nye UNN Narvik slik det ble 

vedtatt i Helse Nords styresak 35-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg – 

konseptfaserapport. 

 

2. Styret anbefaler at Nye UNN Narvik bygges i ett trinn som forutsatt i konseptrapporten, med 

subsidiær løsning som foreslått i alternativ 1 for den trinnvise utbyggingen. Byggestart 

settes forsøksvis til 2018, og det legges til rette for at eksisterende anlegg på Sykehushaugen 

i Narvik drives frem til nybygg står ferdig. For å sikre forsvarlig fremdrift startes 

forprosjektet tre år før byggestart. 

 

3. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en ny styresak som utreder muligheten 

for tidligere byggestart ved økt lånegrad. 

 

4. Oppstart av forprosjektet besluttes senere, tilpasset i tid i forhold til byggestart. Plan og 

budsjett for forprosjektet utarbeides av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og legges 

frem for godkjenning av styret i Helse Nord RHF før oppstart. 

 

5. Styret ber om at adm. direktør sender konseptrapporten til Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 

 

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til vedtak fattet av styret i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF om å holde fast ved det integrerte konseptet for Nye UNN Narvik slik det ble 

vedtatt i Helse Nords styresak 35-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg – 

konseptfaserapport. 

 

2. Styret anbefaler at Nye UNN Narvik bygges i ett trinn som forutsatt i konseptrapporten. 

Byggestart settes forsøksvis til 2018, og det legges til rette for at eksisterende anlegg på 

Sykehushaugen i Narvik drives frem til nybygg står ferdig. For å sikre forsvarlig fremdrift 

startes forprosjektet tre år før byggestart. 

 

3. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en ny styresak som utreder muligheten for 

tidligere byggestart ved økt lånegrad. 

 

4. Oppstart av forprosjektet besluttes senere, tilpasset i tid i forhold til byggestart. Plan og 

budsjett for forprosjektet utarbeides av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og legges 

frem for godkjenning av styret i Helse Nord RHF før oppstart. 

 

5. Styret ber om at adm. direktør sender konseptrapporten til Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

 

Styresak 122-2011 Salg av eiendom ved  
 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende 

eiendommen Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter i Tromsø fra Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF i tråd med denne saken. 

 

2. Disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med vedtak i styresak 111-2005 

Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord.  

 

3. Styret ber om at foretaksmøtet godkjenner at salget kan skje i direkte forhandlinger med 

Tromsø kommune på en forretningsmessig god måte. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende 

eiendommen Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter i Tromsø fra Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF i tråd med denne saken. 

 

2. Disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med vedtak i styresak 111-2005 

Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord.  
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3. Styret ber om at foretaksmøtet godkjenner at salget kan skje i direkte forhandlinger med 

Tromsø kommune på en forretningsmessig god måte. 

 

 

Styresak 123-2011 Salg av eiendommer ved  
 Nordlandssykehuset HF – godkjenning 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

1. Styret godkjenner å avhende eiendommer Nordlandssykehuset HF i tråd med denne saken. 

 

2. Styret ber om at Nordlandssykehuset HF avhender barnehagene på Gravdal og Stokmarknes 

til driverne av barnehagene og at eiendomssalget i Røsvik korrigeres i tråd brevet fra 

Nordland Fylkeskommune. 

 

3. Regnskapsmessige gevinster/tap bokføres hos Nordlandssykehuset HF. Resultatkravet 

justeres tilsvarende.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret godkjenner å avhende eiendommer Nordlandssykehuset HF i tråd med denne saken. 

 

2. Styret ber om at Nordlandssykehuset HF avhender barnehagene på Gravdal og Stokmarknes 

til driverne av barnehagene og at eiendomssalget i Røsvik korrigeres i tråd brevet fra 

Nordland Fylkeskommune. 

 

3. Regnskapsmessige gevinster/tap bokføres hos Nordlandssykehuset HF. Resultatkravet 

justeres tilsvarende.  

 

 

Styresak 124-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord – styrking av  
 brukermedvirkning og økonomiske ressurser,  
 oppfølging av styresak 74-2011 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

1. Styret viser til saksforelegget og vil understreke at godt organisert brukermedvirkning er et 

avgjørende element for at tjenester av god kvalitet er tilpasset også pasientenes behov. 

 

2. Styret gir sin tilslutning til tiltakene i saken og ber adm. direktør løpende vurdere bedre 

brukermedvirkning på andre områder. 

 

3. Styret i Helse Nord RHF anmoder styrene i helseforetakene om å behandle sak om styrking 

av brukermedvirkningen i egne helseforetak. 
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4. Styret vil understreke behovet for et godt opplæringstilbud til brukerrepresentantene som en 

forutsetning for på en god måte å kunne ivareta sine oppgaver. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret viser til saksforelegget og vil understreke at godt organisert brukermedvirkning er et 

avgjørende element for at tjenester av god kvalitet er tilpasset også pasientenes behov. 

 

2. Styret gir sin tilslutning til tiltakene i saken og ber adm. direktør løpende vurdere bedre 

brukermedvirkning på andre områder. 

 

3. Styret i Helse Nord RHF anmoder styrene i helseforetakene om å behandle sak om styrking 

av brukermedvirkningen i egne helseforetak. 

 

4. Styret vil understreke behovet for et godt opplæringstilbud til brukerrepresentantene som en 

forutsetning for på en god måte å kunne ivareta sine oppgaver. 

 

 

Styresak 125-2011 Styrearbeid i helseforetak – veileder Helse Nord 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

1. Styret vedtar Veileder for styrearbeid i helseforetak som gjeldende for helseforetakene i 

Helse Nord. 

 

2. Veilederen overleveres til det enkelte helseforetak i foretaksmøte snarest mulig. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret vedtar Veileder for styrearbeid i helseforetak som gjeldende for helseforetakene i 

Helse Nord. 

 

2. Veilederen overleveres til det enkelte helseforetak i foretaksmøte snarest mulig. 
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Styresak 126-2011  Orienteringssaker 
 

Det ble gitt orientering om følgende saker: 

 

1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Styrets evaluering 

- Styret avholder et særskilt møte for gjennomføringen av evalueringen i uke 45. Det 

vil bli gitt nærmere informasjon om tidspunkt og møtested snarest mulig. 

- I forkant av møtet vil det bli sendt et evalueringsskjema til styremedlemmer. 

Skjemaet returneres til styresekretær som oppsummerer tilbakemeldingen. Denne 

lager grunnlag for diskusjonen i møtet i uke 45. 

- Oppnevnelse av nytt styret i Helse Nord RHF 

- Styreleder orienterte om informasjonen fra Helse- og omsorgsdepartementet om 

prosessen som er planlagt i forkant av oppnevnelsen. 

- Høring i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, den 20. oktober 2011 

- Tema: Finansieringsforslaget for Samhandlingsreformen 

- Styreansvarsforsikring 

- Styreleder orienterte om arbeidet som er igangsatt for å utrede behovet for en slik 

forsikring for foretaksgruppen. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Nasjonal Pasientsikkerhetskonferanse 2011, den 28. og 29. september 2011 i Bodø:  

- Informasjon om konferansen (innhold og gjennomføring) 

- Oppfølgingsmøter med HF-ene etter 2. tertial 2011, begynnelsen av oktober 2011:  

- Informasjon om spesielle tiltak som er iverksatt i HF-ene. 

- Nasjonal Fagkonferanse om nevromuskulære sykdommer, den 10. oktober 2011 i 

Tromsø:  

- Informasjon 

- Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet etter 2. tertial 2011, den 18. og 

19. oktober 2011 i Oslo:  

- Informasjon  

- Møte med Den norske Legeforeningen ad. kirurgisaken, den 17. oktober 2011: 

Informasjon om saken. 

Informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Offl § 13 jf Fvl § 13, 1. ledd nr 1. 

 

Styrets vedtak:  

 

Framlagte saker tas til orientering.  

 

 

Styresak 127-2011  Referatsaker 
 

Det ble referert fra følgende saker: 

 

1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 30. august 2011 

2. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 27. september 2011 ad. avslutning av tilsyn – avdeling for 

urologi og endokrin kirurgi, jf. styresak 125-2010/2 Referatsaker 
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3. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 30. august 2011 ad. tilsynssak ovenfor lege NN 

Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd, nr. 1. 

4. Brev fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 27. september 2011 ad. 

avslutning av sak – balanse mellom oppgaver og ressurser, jf. styresak 106-2009/1 

Referatsaker 

5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 5. oktober 2011 

6. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Tertialrapport nr. 2-2011, jf. styresak 

114-2011 

Kopi av protokollen var ettersendt. 

7. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Midlertidig oppdragsdokument 2012, 

jf. styresak 117-2011 

Kopi av protokollen var ettersendt. 

8. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Budsjett 2012 foretaksgruppen, 

rammer og føringer, jf. styresak 118-2011 

Kopi av protokollen var ettersendt. 

9. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Nye Kirkenes sykehus – godkjenning 

av plan for forprosjekt, jf. styresak 120-2011 

Kopi av protokollen var ettersendt. 

10. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Universitetssykehuset Nord-Norge 

Narvik nybygg, trinnvis utbygging – tillegg til konseptfaserapport, jf. styresak 121-2011 

Kopi av protokollen var ettersendt. 

11. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Salg av eiendom ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, jf. styresak 122-2011 

Kopi av protokollen var ettersendt. 

12. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Salg av eiendommer ved 

Nordlandssykehuset HF – godkjenning, jf. styresak 123-2011 

Kopi av protokollen var ettersendt. 

13. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale Brukerutvalget, den 21. oktober 2011 

ad. Midlertidig oppdragsdokument 2012, jf. styresak 117-2011 og Budsjett 2012 

foretaksgruppen, rammer og føringer, jf. styresak 118-2011 

Kopi av referatet var lagt frem ved møtestart. 

14. Brev fra Pasient- og brukerombudet i Nordland av 3. oktober 2011 ad. ”varsel om vedtak” 

fra Datatilsynet ang. foreløpig kontrollrapport for Universitetssykehuset i Nord-Norge HF – 

tilgangsstyring og logging i rusdata 

Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

15. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 21. oktober 2011 ad. tilsynssak vedr. lege NN, jf. 

styresak 127-2011/3 Referatsaker 

Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd, nr. 1. 

Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 

Styrets vedtak:  

 

Framlagte saker tas til orientering. 
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Styresak 128-2011  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 

 

Tromsø, den 26. oktober 2011 

 

godkjent av Bjørn Kaldhol, 

i etterkant av styremøtet,  

den 26OKT2011 – kl. 12.55 

____________________  

Bjørn Kaldhol 

 


