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Styresak 113-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

28. september 2011 
 

 

Protokoll styremøte 28. september 2011 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 

Møtedato: 28. september 2011 – kl. 08.30 

Møtested: Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø 

 

Tilstede: 

 

Navn:  

Bjørn Kaldhol styreleder 

Inger Lise Strøm nestleder 

Inge Myrvoll styremedlem 

Kari Jørgensen styremedlem 

Line Miriam Sandberg 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:  

Alf E. Jakobsen styremedlem 

Inger Jørstad styremedlem 

Terje Olsen styremedlem 

 

Fra administrasjonen: 

 

Navn:  

Lars Vorland adm. direktør 

Karin Paulke administrasjonsleder 

Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 

Jan Norum fagdirektør 

Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 

Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 



Styresak 99-2011  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 99-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 100-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2011  

og 15. september 2011 

Sak 101-2011 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved 

helseforetakene i Helse Nord for 2010 

Sak 102-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk ved sykehusavdelingen  

for psykiatri i Helse Nord 2010 

Sak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø – kostnadsramme 

pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 

Sak 104-2011 Virksomhetsrapport nr. 8-2011 

Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 105-2011 Nytt HR-system – tildeling på nasjonal rammeavtale om kjøp og 

vedlikehold av felles elektroniske system for administrative 

støttefunksjoner innen HR 

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

Sak 106-2011 Anskaffelsesprosesser i Helse Nord RHF – klagehåndtering,  

oppfølging av styresak 46-2011 

Sak 107-2011 Samhandlingsreformen – samarbeidsavtaler mellom helseforetak  

og kommuner 

Sak 108-2011 Internrevisjonsrapport 01/2011: Helse Nord RHF’s styring og kontroll  

med spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene 

Sak 109-2011 Orienteringssaker 

 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

 3. Overenskomstforhandlingene 2011 – prosess og resultat 

 4. Samhandlingstiltak i Helse Nord, oversikt 

 5. Helsetilsynet – regionalt gjennomførte tilsyn med 

spesialisthelsetjenesten i 2010 

Sak 110-2011 Referatsaker 

 1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 30. august 2011 ad. oversendelse  

av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 

Tromsø – behandling av eldre pasienter med hjerneslag 

 2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 1. juni 2011 

 3. Brev fra Helsetilsynet i Finnmark av 31. august 2011 ad. 

oversendelse av rapport – tilsyn med slagbehandling – klinikk 

Kirkenes 

Sak 111-2011 Eventuelt 

 

Styrets vedtak: 

 

Innkallingen og sakslisten godkjennes.  

 

 



Styresak 100-2011  Godkjenning av protokoll fra styremøte  
 31. august 2011 og 15. september 2011 
 

Styrets vedtak:  

 

Protokoll fra styremøtet, den 31. august 2011 og 15. september 2011 godkjennes.  

 

 

Styresak 101-2011 Sammenligning av kostnader innenfor deler av 
 driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord  
 for 2010 
 

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

 

1. Styret viser til sammenligningen innenfor driftsområdet og ber adm. direktør følge opp 

helseforetakene, slik at store kostnadsforskjeller vurderes nærmere for å finne årsak til 

forskjellene med sikte på iverksette kostnadsreduserende tiltak for tjenesteområder og 

sykehusenheter der kostnadsnivået er høyt. 

 

2. Styret ber om at det arbeides videre med sikte på etablering av mer spesifikke 

aktivitetsgrunnlag for det enkelte tjenesteområde som grunnlag for måling av 

ressursutnyttelse og produktivitet. Slike aktivitetsmål må komme i tillegg til og ikke til 

erstatning for DRG-poeng som aktivitetsmål.     

 

3. Styret ber adm. direktør om å arbeide videre med utviklingen av benchmarking som 

verktøy og i samarbeid med adm. direktører i helseforetakene finne gode måter for å 

bruke resultatene i det daglige forbedringsarbeidet.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret viser til sammenligningen innenfor driftsområdet og ber adm. direktør følge opp 

helseforetakene, slik at store kostnadsforskjeller vurderes nærmere for å finne årsak til 

forskjellene. 

 

2. Styret ber om at det arbeides videre med sikte på etablering av mer spesifikke 

aktivitetsgrunnlag for det enkelte tjenesteområde som grunnlag for måling av 

ressursutnyttelse og produktivitet. Slike aktivitetsmål må komme i tillegg til og ikke til 

erstatning for DRG-poeng som aktivitetsmål.     

 

3. Styret ber adm. direktør om å arbeide videre med utviklingen av benchmarking som 

verktøy og i samarbeid med adm. direktører i helseforetakene finne gode måter for å bruke 

resultatene i det daglige forbedringsarbeidet.  

 

 

 



Styresak 102-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk  
 ved sykehusavdelingen for psykiatri i  
 Helse Nord 2010 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

1. Styret viser til saksutredningen og ber adm. direktør følge opp overfor styrene i 

helseforetakene at det innenfor områder med store forskjeller i arbeidsproduktivitet og 

kostnad gjøres vurderinger for å finne årsak til forskjellene og eventuelt forslag til tiltak. I 

et slikt arbeid bør fagmiljøene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø inviteres til å gjøre en 

felles fagrevisjon. 

 

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

innenfor psykiatri involveres i arbeidet med videreutvikle bruken av benchmarking som 

verktøy for måling og forbedring. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret viser til saksutredningen og ber adm. direktør følge opp overfor styrene i 

helseforetakene at det innenfor områder med store forskjeller i arbeidsproduktivitet og 

kostnad gjøres vurderinger for å finne årsak til forskjellene og eventuelt forslag til tiltak. I 

et slikt arbeid bør fagmiljøene innenfor psykiatri i Bodø og Tromsø inviteres til å gjøre en 

felles fagrevisjon. 

 

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

innenfor psykiatri involveres i arbeidet med videreutvikle bruken av benchmarking som 

verktøy for måling og forbedring. 

 

 

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø  
 – kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av  
 styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 
 

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

 

1. Styret er tilfreds med redegjørelsen for kostnadskalkylene vedrørende pasienthotellet i 

Tromsø sammenlignet med andre prosjekter og at sannsynlig prosjektkostnad på P50 

ligger på nivå med sammenlignbare prosjekter. 

 

2. Styret ber om at det i forprosjektet redegjøres for kostnadsreduserende tiltak slik at 

forventet prosjektkostnad (P50) holdes innenfor rammen på 300 mill kroner og at P85 

vurderes nøye og ikke overstiger 335 mill kroner. 

 

3. Styrets vedtak i styresak 47-2011stadfestes, og i tillegg stadfestes vedtaket i 

investeringsplanen om at byggestart kan settes til 2013. 

 



4. Styret ber om en orientering om planene rundt parkeringsforholdene og infrastrukturen 

ved pasienthotellet. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret ber om at det i forprosjektet redegjøres for kostnadsreduserende tiltak slik at 

forventet prosjektkostnad (P50) holdes innenfor rammen på 300 mill kroner og at P85 

vurderes nøye og ikke overstiger 335 mill kroner. 

 

2. Styrets vedtak i styresak 47-2011stadfestes, og i tillegg stadfestes vedtaket i 

investeringsplanen om at byggestart kan settes til 2013. 

 

3. Styret ber om en orientering om planene rundt parkeringsforholdene og infrastrukturen 

ved pasienthotellet. 

 

 

Styresak 104-2011 Virksomhetsrapport nr. 8-2011 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 

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

 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8 til orientering. 

 

2. Styret ber adm. direktør om fortsatt tett oppfølging av helseforetakene særlig med hensyn 

til måloppnåelse for 2011 omstilling og bemanning. Styret ber om en nærmere 

redegjørelse for status i gjennomføringen av forbedringstiltak og bemanningsendringene i 

forbindelse med tertialrapport nr. 2-2011.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8 til orientering. 

 

2. Styret ber adm. direktør om fortsatt tett oppfølging av helseforetakene med hensyn til 

måloppnåelse for 2011. Styret ber om en nærmere redegjørelse for status i 

gjennomføringen av forbedringstiltak og bemanningsendringene i forbindelse med 

tertialrapport nr. 2-2011.  

 

 



Styresak 105-2011 Nytt HR-system – tildeling på nasjonal  
 rammeavtale om kjøp og vedlikehold av felles  
 elektroniske system for administrative  
 støttefunksjoner innen HR 
 Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
 

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

 

1. Styret i Helse Nord tar informasjon om utfasing av dagens lønns- og personalsystem til 

etterretning.  

 

2. I tråd med nasjonal rammeavtale om kjøp og vedlikehold av felles elektroniske systemer 

for administrative støttefunksjoner innen HR, gir styret i Helse Nord sin tilslutning til at 

det tegnes kontrakt med Bluegarden om kjøp og innføring av nytt HR-system i Helse 

Nord. 

 

3. Styret forutsetter at implementeringen skjer i tett samarbeid med tillitsvalgte og 

vernetjenesten i helseforetakene. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret i Helse Nord tar informasjon om utfasing av dagens lønns- og personalsystem til 

etterretning.  

 

2. I tråd med nasjonal rammeavtale om kjøp og vedlikehold av felles elektroniske systemer 

for administrative støttefunksjoner innen HR, gir styret i Helse Nord sin tilslutning til at 

det tegnes kontrakt med Bluegarden om kjøp og innføring av nytt HR-system i Helse 

Nord. 

 

3. Styret forutsetter at implementeringen skjer i tett samarbeid med tillitsvalgte og 

vernetjenesten i helseforetakene. 

 

 

Styresak 106-2011 Anskaffelsesprosesser i Helse Nord RHF  
 – klagehåndtering, oppfølging av styresak 46-2011 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

Styret slutter seg til beskrevet håndtering av klager på anskaffelser av helsetjenester i Helse 

Nord RHF. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 



Styrets vedtak: 

 

Styret slutter seg til beskrevet håndtering av klager på anskaffelser av helsetjenester i Helse 

Nord RHF. 

 

 

Styresak 107-2011 Samhandlingsreformen – samarbeidsavtaler 
 mellom helseforetak og kommuner 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

Styret i Helse Nord RHF delegerer ansvaret for å inngå samarbeidsavtaler med kommunene i 

Helse Nord samt å håndtere oppgjør for utskrivningsklare pasienter og ø-hjelpstilbud til 

helseforetakene i regionen.   

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

Styret i Helse Nord RHF delegerer ansvaret for å inngå samarbeidsavtaler med kommunene i 

Helse Nord samt å håndtere oppgjør for utskrivningsklare pasienter og ø-hjelpstilbud til 

helseforetakene i regionen.   

 

 

Styresak 108-2011 Internrevisjonsrapport 01/2011:  
 Helse Nord RHF’s styring og kontroll med  
 spesialisthelsetjenester som ytes utenfor  
 helseforetakene 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

1. Internrevisjonsrapport nr. 01/2011: Helse Nord RHFs styring og kontroll med 

spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene tas til orientering. 

 

2. Styret ber adm. direktør utarbeide en plan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger. 

 

3. Styret ber om å bli orientert om iverksatte tiltak i henhold til utarbeidet plan innen 

utgangen av mai 2012. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Internrevisjonsrapport nr. 01/2011: Helse Nord RHFs styring og kontroll med 

spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene tas til orientering. 

 

2. Styret ber adm. direktør utarbeide en plan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger. 

 



3. Styret ber om å bli orientert om iverksatte tiltak i henhold til utarbeidet plan innen 

utgangen av mai 2012. 

 

 

Styresak 109-2011  Orienteringssaker 
 

Det ble gitt orientering om følgende saker: 

 

1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Styremedlem Terje Olsen 

- Informasjon om endring av posisjon til fylkesråd etter valget i september 2011.  

- Søknad om fritak fra styreverv i Helse Nord RHF ut perioden. 

- Kontakt mot Helse- og omsorgsdepartementet for nærmere avklaring. 

- Foretaksmøter for regionale helseforetak i januar 2012 

- Foretaksmøtene avholdes 30. eller 31. januar 2012.  

- Endelig dato blir avklart på et senere tidspunkt. 

- Seminar med statsråden, den 26. og 27. september 2011 

- Styreleder og adm. direktør i RHF-ene deltok.  

- Informasjon om temaer som ble tatt opp i seminaret (bl. a. økonomi, valg av HF-

styrer – prosedyre/retningslinjer, styrets egenevaluering, evaluering av styrenes 

funksjon på regional og HF-nivå i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, 

revisjon av helseforetaksloven) 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Samhandlingskonferanse - tannhelse- og spesialisthelsetjenesten, den 1. – 2. 

september 2011: Informasjon om konferansen og arbeidet videre 

- Møte med Sør-Troms Regionråd ad. ambulansehelikopter, den 5. september 2011: 

Informasjon og dialog ad. en eventuell etablering av ambulansehelikopterbase i denne 

regionen. 

- Møte med styreleder i Kreftforeningen, Paul Hellandsvik, den 14. september 2011: 

Medfinansiering av forskningstiltak. 

- Møte i Barentssamarbeid, den 21. og 22. september 2011 i Luleå: Informasjon om 

samarbeidet, øvelsen Barents Rescue og inngåelse av forpliktende samarbeidsavtale 

med hensyn til akuttberedskapen over landegrensene. 

- Styresak 109-2011/3 Overenskomstforhandlingene 2011– prosess og resultat:  

- Informasjon om korreksjon av tall i utsendt styresak – som følger: 

 Forutsetninger for oppgjøret: 3,25 % 

 HOD’s kompensasjon:  3,50 % (istedenfor: 3,7 %) 

 Faktisk virkning for 2011:  4,3 % 

 Merkostnad:  0,8 % som tilsvarer ca 50 mill kroner 

(istedenfor: 0,6 % og 37 mill kroner) 

- Styresak 105-2011 Nytt HR-system – tildeling på nasjonal rammeavtale om kjøp og 

vedlikehold av felles elektroniske system for administrative støttefunksjoner innen HR 

- Informasjon om omfang av ressursbruk og kostnader i HF-ene i 

implementeringsfasen. 

3. Overenskomstforhandlingene 2011 – prosess og resultat 

4. Samhandlingstiltak i Helse Nord, oversikt 

5. Helsetilsynet – regionalt gjennomførte tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2010 

 



Styrets vedtak:  

 

Framlagte saker tas til orientering.  

 

 

Styresak 110-2011  Referatsaker 
 

Det ble referert fra følgende saker: 

 

1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 30. august 2011 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn 

med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø – behandling av eldre pasienter med 

hjerneslag 

2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 1. juni 2011 

3. Brev fra Helsetilsynet i Finnmark av 31. august 2011 ad. oversendelse av rapport – tilsyn 

med slagbehandling – klinikk Kirkenes 

 

Styrets vedtak:  

 

Framlagte saker tas til orientering. 

 

 

Styresak 111-2011  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 

 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 

Protokoll fra styremøtet, den 28. september 2011 godkjennes.  

 

 

Bodø, den 14. oktober 2011 

 

 

Lars Vorland 

Adm. direktør 

 

 

 


