
 

 

Presseprotokoll  

Vår ref. 
2010/916-100/012 

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

Sted/Dato: 
Narvik, 23.11.2011 

 

 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 

Møtedato: 23. november 2011 – kl. 10.30 

Møtested: Quality Hotel Grand Royal, Narvik 

 

Tilstede: 

 

Navn:  

Bjørn Kaldhol styreleder 

Inger Lise Strøm nestleder 

Inge Myrvoll styremedlem 

Inger Jørstad styremedlem 

Kari Jørgensen styremedlem 

Line Miriam Sandberg styremedlem 

Sissel Alterskjær styremedlem 

Kari B. Sandnes styremedlem 

Fredrik Sund styremedlem 

Bård Jakobsen vararepresentant – møter for styremedlem Ann-Mari Jenssen 

Ragnar Moan observatør fra Regionalt Brukerutvalg – møter for Mildrid Pedersen 

 

Forfall:  

 

Navn:  

Trygve Myrvang styremedlem 

Alf E. Jakobsen styremedlem 

Ann-Mari Jenssen styremedlem 

Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 

 

Fra administrasjonen: 

 

Navn:  

Lars Vorland adm. direktør 

Karin Paulke administrasjonsleder 

Jan Norum fagdirektør 

Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 

Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 
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I starten av styremøtet orienterte direktør for eieravdelingen Hilde Rolandsen og leder for 

internrevisjonen Tor Solbjørg om risikostyring. 

 

 

Styresak 129-2011  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 129-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 130-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2011 

Sak 131-2011 Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord 

Sak 132-2011 Virksomhetsrapport nr. 10-2011 

Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 133-2011 Innspill til Statsbudsjett 2013 

Sakspapirene var ettersendt.. 

Sak 134-2011 Utbyggingsprosjekt ved Nordlandssykehuset Bodø 

 – utvidet ramme 

Sak 135-2011 Elektiv ortopedi i Helse Nord – revidert funksjonsfordeling 

Sak 136-2011 Ventetider for kreftpasienter – oppfølging av styresak 58-2011 

Sak 137-2011 Oppnevning av styrer i helseforetakene i  

Helse Nord 2012-2014, prosess 

Sak 138-2011 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal internrevisjon av medisinsk 

kodepraksis 

Sak 139-2011 Orienteringssaker 

 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

 3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring,  

jf. styresak 105-2009/3 

 4. Årsoppsummering 2010 for Nasjonal IKT 

 5. Anskaffelse av rehabiliteringstjenester – oppfølging av styresak 143-

2010 

 6. Risikostyring 2012 i foretaksgruppen – overordnede mål 

Sak 140-2011 Referatsaker 

 1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 25. oktober 2011 ad. oversendelse av 

rapport etter stikkprøve tilsyn – hoftebrudd med Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF 

 2. Protokoll fra drøftingsmøte, den 14. november 2011 ad. Revidert 

funksjonsfordeling elektiv ortopedi i Helse Nord, jf. styresak 135-2011 

Kopi av protokollen var ettersendt. 

 3. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 11. november 2011 ad. oversendelse 

av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 

avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Tromsø 

Kopi av brevet var ettersendt. 

 4. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 9. november 2011 ad. rapport fra 

tilsyn med behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd 

ved Helgelandssykehuset HF Mo i Rana, ortopedisk seksjon 

Kopi av brevet var ettersendt. 
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 5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 21. november 2011, 

jf. styresak 135-2011, 136-2011 og 139-2011/5 

Kopi av protokollen var ettersendt. 

 6. Uttalelse fra styret i Øst-Finnmark Regionråd av 21. november 2011 

ad. styresak 135-2011 Elektiv ortopedi i Helse Nord – revidert 

funksjonsfordeling 

Kopi av uttalelsen var ettersendt. 

Sak 141-2011 Eventuelt 

1. Møteplan 2012 – endring  

2. Pasientsikkerhet og prehospitale tjenester 

3. Desentraliserte tjenester i Helse Nord 

 

Styrets vedtak: 

 

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

saken. 

 

 

Styresak 130-2011  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 26. oktober 2011 
 

Styrets vedtak:  

 

Protokoll fra styremøtet, den 26. oktober 2011 godkjennes.  

 

 

Styresak 131-2011 Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord 
 

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

 

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til premissene i denne saken og pålegger 

helseforetakene å gjennomføre de tiltak som er nødvendige for planlegging og oppstart av 

Elektronisk meldingsutveksling vis a vis pleie- og omsorgssektoren i kommunene. 

 

2. Pålegget i vedtakets punkt 1 implementeres gis til helseforetakene i endelig 

oppdragsdokument 2012 til helseforetakene. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til premissene i denne saken og pålegger 

helseforetakene å gjennomføre de tiltak som er nødvendige for planlegging og oppstart av 

Elektronisk meldingsutveksling vis a vis pleie- og omsorgssektoren i kommunene. 

 

2. Pålegget i vedtakets punkt 1 gis til helseforetakene i endelig oppdragsdokument 2012. 
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Styresak 132-2011 Virksomhetsrapport nr. 10-2011 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2011 til orientering. 

 

2. Styret ber adm. direktør om å sette i gang et arbeid i foretaksgruppen for å øke 

aktivitetsnivået innen psykisk helsevern for voksne for å redusere ventetiden. 

 
3. Adm. direktør bes også om å følge opp tiltaksgjennomføringen i foretaksgruppen for å 

redusere gjennomføringsrisikoen. 

 
4. Styret viser for øvrig til styrets vedtak i styresak 115-2011 Virksomhetsrapport nr. 9-2011, 

punkt 2 med hensyn til oppfølgingen av ventetider og fristbrudd samt erfaringsspredning av 

forbedringsarbeid i foretaksgruppen.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2011 til orientering. 

 

2. Styret ber adm. direktør om å sette i gang et arbeid i foretaksgruppen for å øke 

aktivitetsnivået innen psykisk helsevern for voksne for å redusere ventetiden. 

 
3. Adm. direktør bes også om å følge opp tiltaksgjennomføringen i foretaksgruppen for å 

redusere gjennomføringsrisikoen. 

 
4. Styret viser for øvrig til styrets vedtak i styresak 115-2011 Virksomhetsrapport nr. 9-2011, 

punkt 2 med hensyn til oppfølgingen av ventetider og fristbrudd samt erfaringsspredning av 

forbedringsarbeid i foretaksgruppen.  

 

 

Styresak 133-2011 Innspill til Statsbudsjett 2013 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

1. Styret mener at Helse Nord har en del spesielle forhold som bør vurderes særskilt. Det vises 

her til de strukturelle utfordringene regionen kan møte ved gjennomføring av 

samhandlingsreformen og konsekvensene av økt aktivitet i nordområdene.  

 

2. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere de ressursmessige konsekvenser av 

beredskapsordningen på Svalbard, herunder de økonomiske konsekvenser for Helse Nord. 
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3. For å kunne oppdatere og fornye sykehusene i Finnmark ber styret om et tilskudd på 600 

mill. kroner til realisering av nybygg ved sykehuset i Kirkenes. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret mener at Helse Nord har en del spesielle forhold som bør vurderes særskilt. Det vises 

her til de strukturelle utfordringene regionen kan møte ved gjennomføring av 

samhandlingsreformen og konsekvensene av økt aktivitet i nordområdene.  

 

2. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere de ressursmessige konsekvenser av 

beredskapsordningen på Svalbard, herunder de økonomiske konsekvenser for Helse Nord. 

 
3. For å kunne oppdatere og fornye sykehusene i Finnmark ber styret om et tilskudd på 600 

mill. kroner til realisering av nybygg ved sykehuset i Kirkenes. 

 

 

Styresak 134-2011 Utbyggingsprosjekt ved Nordlandssykehuset  
 Bodø – utvidet ramme 
 

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

 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner revidert kalkyle etter P85 og at Nordlandssykehuset 

HF får utvidet rammen for utbyggingsprosjektet i Bodø med 145 mill kroner. 

 

2. Endringen i investeringsrammen innarbeides i revideringen av investeringsplanen ved styrets 

behandling i juni 2012. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner revidert kalkyle etter P85 og at Nordlandssykehuset HF 

får utvidet rammen for utbyggingsprosjektet i Bodø med 145 mill kroner. 

 

2. Endringen i investeringsrammen innarbeides i revideringen av investeringsplanen ved styrets 

behandling i juni 2012. 

 

 

Styresak 135-2011 Elektiv ortopedi i Helse Nord  
 – revidert funksjonsfordeling 
 

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

 

1. Styret godkjenner revidert funksjonsfordeling for ortopedisk kirurgi i Helse Nord som 

fremlagt. 
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2. Helseforetakene bes om å implementere revidert funksjonsfordeling for ortopedisk kirurgi i 

Helse Nord. 
 

3. Regionalt fagråd i ortopedi gis i oppdrag å utarbeide regionale retningslinjer for håndtering 

av akutte situasjoner ved sykehus uten ortopedisk døgnberedskap.  

 
4. Funksjonsfordelingen slik den er presentert i saksfremlegget forutsetter at helseforetakene 

har et system som ivaretar rett kompetanse hos alle personellgrupper på behandling og 

rehabilitering/oppfølging i hele pasientforløpet uansett behandlingssted. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Styret godkjenner revidert funksjonsfordeling for ortopedisk kirurgi i Helse Nord som 

fremlagt. 
 

2. Helseforetakene bes om å implementere revidert funksjonsfordeling for ortopedisk kirurgi i 

Helse Nord. 
 

3. Regionalt fagråd i ortopedi gis i oppdrag å utarbeide regionale retningslinjer for håndtering 

av akutte situasjoner ved sykehus uten ortopedisk døgnberedskap.  

 

4. Funksjonsfordelingen slik den er presentert i saksfremlegget forutsetter at helseforetakene 

har et system som ivaretar rett kompetanse hos alle personellgrupper på behandling og 

rehabilitering/oppfølging i hele pasientforløpet uansett behandlingssted. 

 

 

Styresak 136-2011 Ventetider for kreftpasienter  
 – oppfølging av styresak 58-2011 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

Styret tar informasjonen om ventetider for kreftbehandling til orientering og imøteser en 

regional kreftplan for Helse Nord i løpet av 2012. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

Styret tar informasjonen om ventetider for kreftbehandling til orientering og imøteser en 

regional kreftplan for Helse Nord i løpet av 2012. 
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Styresak 137-2011 Oppnevning av styrer i helseforetakene i  
 Helse Nord 2012-2014, prosess 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

Styret viser til saksforelegget og godkjenner den foreslåtte prosessen for oppnevning av styrer i 

helseforetakene i Helse Nord. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

Styret viser til saksforelegget og godkjenner den foreslåtte prosessen for oppnevning av styrer i 

helseforetakene i Helse Nord. 

 

 

Styresak 138-2011 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal  
 internrevisjon av medisinsk kodepraksis 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 

 

1. Internrevisjonsrapport nr. 04/2011: Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis tas til 

orientering. 

 

2. Styret ber adm. direktør påse at anbefalingene som er gitt i Internrevisjonsrapport nr. 

02/2011 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, i Internrevisjonsrapport nr. 03/2011 til 

Helgelandssykehuset HF og i Hovedrapportens kapittel 3.4 blir fulgt opp, og orientere styret 

om status innen utgangen av mai 2012. 

 

3. Styret ber adm. direktør sørge for at de utfordringene som er omtalt i Hovedrapportens kap. 

3.5 blir tatt opp med nasjonale helsemyndigheter. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Styrets vedtak: 

 

1. Internrevisjonsrapport nr. 04/2011: Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis tas til 

orientering. 

 

2. Styret ber adm. direktør påse at anbefalingene som er gitt i Internrevisjonsrapport nr. 

02/2011 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, i Internrevisjonsrapport nr. 03/2011 til 

Helgelandssykehuset HF og i Hovedrapportens kapittel 3.4 blir fulgt opp, og orientere styret 

om status innen utgangen av mai 2012. 

 

3. Styret ber adm. direktør sørge for at de utfordringene som er omtalt i Hovedrapportens kap. 

3.5 blir tatt opp med nasjonale helsemyndigheter. 
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Styresak 139-2011  Orienteringssaker 
 

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 

 

1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte med statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen, den 14. november 2011 ad. oppnevning 

av styret i Helse Nord RHF: Informasjon 

- Kontaktmøte med Nord-Norgebenken på Stortinget, den 15. november 2011: 

Informasjon 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Omgrupperingsproposisjonen – effekter av justeringer ISF 

- Informasjon om innholdet i omgrupperingsproposisjonen og de økonomiske 

konsekvensene for Helse Nord.  

- Denne informasjonen ble gitt under behandling av styresak 132-2011 

Virksomhetsrapport nr. 10-2011. 

- Ambulansefagarbeider – rekruttering lærlinger: 

- Styret ba i styremøte, den 26. oktober 2011 om en tilbakemelding ad. oppnåelse av 

målsettingen på rekruttering av ambulansefagarbeidere, spesielt på mindre steder. 

- Det vil bli gitt en nærmere orientering i denne saken i styremøte i februar/mars 

2012. 

- Utøya – oppfølging i psykiatrien:  

- I styremøte, den 26. oktober 2011 ba styret om en tilbakemelding ad. varierende 

ventetider for ofre og pårørende etter terrorhandlingene på Utøye. 

- Orientering om håndteringen av denne gruppen med hensyn til ventetider og 

bistand. 

- Barentskonferanse i Tromsø, den 10. – 11. november 2011: Informasjon 

- Presentasjon av nordområdemeldingen, den 18. november i Bodø: Informasjon om 

innholdet i meldingen. 

- Møte i polyteknisk forening, den 14. november 2011:  

- Paneldebatt og innlegg om ”Hvem styrer, hvem skal styre og hvordan styre 

Helsenorge?” 

- Styresamling i Nordlandssykehuset HF, den 16. november 2011 

- Informasjon om adm. direktørs innlegg om Helse Nord’s forventninger til 

pasientsikkerhet og kvalitet i helseforetaket  

- HPV-test i sekundærscreening mot livmorhalskreft  

- Informasjon om saken etter flere mediaoppslag. 

- Det er planlagt å gjennomføre et forskningsprosjekt på dette området for bruken av 

begge testene. 

3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 

4. Årsoppsummering 2010 for Nasjonal IKT 

5. Anskaffelse av rehabiliteringstjenester – oppfølging av styresak 143-2010 

6. Risikostyring 2012 i foretaksgruppen – overordnede mål 

 

Styrets vedtak:  

 

Framlagte saker tas til orientering.  
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Styresak 140-2011  Referatsaker 
 

Det ble referert fra følgende saker: 

 

1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 25. oktober 2011 ad. oversendelse av rapport etter 

stikkprøve tilsyn – hoftebrudd med Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

2. Protokoll fra drøftingsmøte, den 14. november 2011 ad. Revidert funksjonsfordeling elektiv 

ortopedi i Helse Nord, jf. styresak 135-2011 

Kopi av protokollen var ettersendt. 

3. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 11. november 2011 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn 

med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Tromsø 

Kopi av brevet var ettersendt. 

4. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 9. november 2011 ad. rapport fra tilsyn med behandling 

av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd ved Helgelandssykehuset HF Mo i Rana, 

ortopedisk seksjon 

Kopi av brevet var ettersendt. 

5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 21. november 2011, jf. styresak 135-2011, 

136-2011 og 139-2011/5 

Kopi av protokollen var ettersendt. 

6. Uttalelse fra styret i Øst-Finnmark Regionråd av 21. november 2011 ad. styresak 135-2011 

Elektiv ortopedi i Helse Nord – revidert funksjonsfordeling 

Kopi av uttalelsen var ettersendt. 

 

Styrets vedtak:  

 

Framlagte saker tas til orientering. 

 

 

Styresak 141-2011  Eventuelt 
 

1. Møteplan 2012 – endring  

På grunn av foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 30. eller 31. januar 2012 må møteplanen i 

februar 2012 endres. 

 

Styremøtene i februar 2012 som var planlagt avholdt, den 1. og 29. februar 2012 slås sammen til 

ett styremøte. Dette møtet avholdes 13. februar 2012 i Bodø. 

 

2. Pasientsikkerhet og prehospitale tjenester 

Vararepresentant Bård Jakobsen stilte spørsmål ad.  retningslinjer for akuttmedisinske tjenester 

utenfor sykehus med hensyn til vaktberedskap/hjemmevakt, bemanning, hviletid og bruk av 

overtid. 

 

Styret ber adm. direktør om å legge frem en styresak i styremøte i desember 2011 som ser 

nærmere på de spørsmålene som ble reist av vararepresentant Jakobsen. 
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3. Desentraliserte tjenester i Helse Nord 

Styremedlem Line Miriam Sandberg ønsket å gi positiv tilbakemelding om de gode prosessene 

som Helse Nord gjennomfører, f. eks. dialyse- og lysbehandling i distriktene. Hun stilte 

spørsmål om det finnes dokumentasjon på de økonomiske besparelser som samfunnet har, fordi 

det er innført desentraliserte tjenester på en rekke områder. 

 

Styret ber adm. direktør om å legge frem en dokumentasjon om de økonomiske besparelsene 

ved innføring av desentraliserte tjenester.  

 

 

Narvik, den 23. november 2011 

 

godkjent av Bjørn Kaldhol, 

i etterkant av styremøtet,  

den 23NOV2011 – kl. 14.30 

____________________  

Bjørn Kaldhol 

 

 


