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Vår ref.:     
2012/338-3/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 9.1.2013 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 9. januar 2013 – kl. 9.00 
Møtested: Telefonmøte 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Inge Myrvoll styremedlem 
Jan Sahl styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Kristina Torbergsen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 
Navn:  
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
 
Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
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Styresak 1-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 1-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 2-2013 Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013,  

oppfølging av styresak 161-2012 
Saken er unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23, 1. ledd. 

 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
Styresak 2-2013 Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 
 2013, oppfølging av styresak 161-2012 
 Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23, 1. ledd. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til innretning i anskaffelse av pasientreiser 

landeveis, slik det er presentert i saksfremlegget i styresak 131-2012 Anskaffelse 
pasientreiser landeveistransport 2013. Innspill fra Regionalt brukerutvalg tas inn i 
kravspesifikasjonen for anskaffelsen med unntak av krav om hjertestarter som må 
utredes nærmere.  I tillegg skal det presiseres at reisepolitikken for pasientreiser 
kan endres i perioden for anskaffelsen. 

 
2. Styret ber om at det tas særlig hensyn til pasienter med særskilte behov for 

tilrettelagt transport, spesielt der det er lange avstander, både i anskaffelsen og i 
gjennomføring av pasientreiser.  

 
Presisering av ventetiden som ble vedtatt i styresak 131-2012 oppheves i påvente 
av en evaluering av reisepolitikken for pasientreiser, jf. punkt 3 i dette vedtaket. 

 
3. Styret ber videre om at reisepolitikken for pasientreiser av 1. desember 2009 

gjennomgås og evalueres. Styresak om ny reisepolitikk for pasientreiser legges frem 
for styrets behandling senest høsten 2013.  

 
4. Styret ber adm. direktør om en orientering, i tilfelle det dukker opp særskilte 

problemstillinger under anskaffelsen av pasientreiser landeveistransport 2013.  
 

5. Styret ber adm. direktør legge frem orientering om resultatet av denne anskaffelsen 
etter at anskaffelsen er gjennomført.  

 
  



 

6. Styret ber for øvrig om at adm. direktør presiserer legenes ansvar for tilpasset 
transport for de som trenger det på grunn av helsetilstanden og sørger for at 
også primærhelsetjenesten får informasjon om denne presiseringen. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til innretning i anskaffelse av pasientreiser 
landeveis, slik det er presentert i saksfremlegget i styresak 131-2012 Anskaffelse 
pasientreiser landeveistransport 2013. Innspill fra Regionalt brukerutvalg tas inn i 
kravspesifikasjonen for anskaffelsen med unntak av krav om hjertestarter som må 
utredes nærmere.  I tillegg skal det presiseres at reisepolitikken for pasientreiser 
kan endres i perioden for anskaffelsen. 

 
2. Styret ber om at det tas særlig hensyn til pasienter med særskilte behov for 

tilrettelagt transport, spesielt der det er lange avstander, både i anskaffelsen og i 
gjennomføring av pasientreiser.  

 
Presisering av ventetiden som ble vedtatt i styresak 131-2012 oppheves i påvente 
av en evaluering av reisepolitikken for pasientreiser, jf. punkt 3 i dette vedtaket. 

 
3. Styret ber videre om at reisepolitikken for pasientreiser av 1. desember 2009 

gjennomgås og evalueres. Styresak om ny reisepolitikk for pasientreiser legges frem 
for styrets behandling senest høsten 2013.  

 
4. Styret ber adm. direktør om en orientering, i tilfelle det dukker opp særskilte 

problemstillinger under anskaffelsen av pasientreiser landeveistransport 2013.  
 

5. Styret ber adm. direktør legge frem orientering om resultatet av denne anskaffelsen 
etter at anskaffelsen er gjennomført.  

 
6. Styret ber for øvrig om at adm. direktør presiserer legenes ansvar for tilpasset 

transport for de som trenger det på grunn av helsetilstanden og sørger for at også 
primærhelsetjenesten får informasjon om denne presiseringen. 

 
 
Bodø, den 9. januar 2013 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 09JAN2013 – kl. 11.20 
____________________  
Bjørn Kaldhol 
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