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Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 27. februar 2013 – kl. 9.30 

Møtested: Clarion Hotel Bryggen, Tromsø 
 

Tilstede 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 

Inger Lise Strøm nestleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 

Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 

Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Jan Sahl styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Kristina Torbergsen styremedlem  

– forlot under behandling av styresak 23-2013 
Leif Arne Asphaug-Hansen varamedlem  

– møter for styremedlem Alterskjær 
Line Miriam Sandberg styremedlem 

Werner Johansen observatør fra Regionalt brukerutvalg  
– møter for RBU-leder Pedersen 

 
Forfall 
 
Navn:  
Sissel Alterskjær styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 
 

  



 

Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Jan Norum fagdirektør 
Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 

Trond M. Elsbak rådgiver 
 
I forkant av styremøtet orienterte adm. direktør Lars Vorland om sitt opphold i Ungarn i 
oktober 2012 og rapporten som ble utarbeidet etter oppholdet, jf. styresak 142-2012/2 
Orienteringssaker, Informasjon fra adm. direktør til styret, 3. strekpunkt. 
 
I starten av styremøtet orienterte eierdirektør Hilde Rolandsen om Regional 
Inntektsfordelingsmodell, revisjon.  
 
 
 

 
  



 

Styresak 10-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 10-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 11-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. februar 2013 
Sak 12-2013 Anskaffelse av private sykehustjenester – TSB, analyse av pris og 

andre kriterier for valg av tilbydere, oppfølging av styresak 88-2012 
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.  

Sak 13-2013 Etablering av felles RHF-virksomhet – Helsetjenestens 
Driftsorganisasjon (HDO) 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 14-2013 Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål 
Sak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosesser 
Sak 16-2013 Private somatiske sykehustjenester – resultat av anskaffelsen, 

oppfølging av styresak 76-2012 
Sak 17-2013 Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de regionale 

helseforetakene 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 18-2013 Virksomhetsrapport nr. 1-2013 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 19-2013 Ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF, oppfølging av 
styresak 7-2013/2 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 20-2013 Regional plan for helsemessig og sosial beredskap ved kriser og 
katastrofer 2013-2016 

Sak 21-2013 Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells 
kompetanse og autorisasjon i Helse Nord 

Sak 22-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord RHFs styring og 
kontroll med FIKS-programmet 

Sak 23-2013 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Strategi i Helse Nord, revidert 

Sakspapirene var ettersendt. 
 4. Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av regelverket for 

offentlige anskaffelser i foretaksgruppen – statusrapportering 
for etablering av kategoristyring, oppfølging av styresak 75-2010 
og 86-2011 

Sak 24-2013 Referatsaker 
 1. Brev fra Ofoten Regionråd av 30. januar 2013 ad. akuttmedisinsk 

beredskap og ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland 
 2. Brev fra Fylkeslegen i Finnmark av 24. januar 2013 ad. 

avgjørelse i tilsynssak – pliktbrudd påvist 
 3. Brev fra Sør-Troms regionråd av 29. januar 2013 ad. 

ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø – utredning av 
kapasitet og dekning 

 4. Referat fra møte i revisjonskomiteen, den 7. desember 2012 
 5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. februar 

2013 



 

 6. Brev fra Fylkeslegen i Troms av 6. februar 2013 ad. avslutning av 
tilsyn med håndtering og vurdering av henvisninger og 
utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft ved UNN 
HF, Tromsø 

 7. Brev fra Helse Sør-Øst RHF av 13. februar 2013 ad. Nasjonalt 
eiendomsprosjekt for utredning av et nasjonalt helseforetak, jf. 
styresak 17-2013 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 8. Politisk uttalelse fra årsmøte i Finnmark Venstre ad. fortsatt drift 
ved Finnmarkskollektivet 
Kopi av uttalelsen var lagt frem ved møtestart. 

 9. Brev fra Fylkeslegen i Finnmark av 18. februar 2013 til Helse 
Finnmark HF ad. avslutning av tilsynsmessig oppfølging – felles 
båtambulanse for Hammerfest og Måsøy kommune 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.  
Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 14, jf. Fvl. § 13. 

 10. Brev fra ordføreren i Vardø Kommune av 25. februar 2013 med 
uttalelse fra Vardø Formannskap ad. fortsatt drift ved 
Finnmarkskollektivet 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart 

 11. Brev fra styret i Finnmarkskollektivet av 24. februar 2013 ad. 
reaksjoner på ikke tildeling av plasser ved anbudskonkurransen 
– tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. 
Finnet det et grunnlag for videre samarbeid? 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

Sak 25-2013 Eventuelt 
A. Samhandlingsreform – konsekvenser for enkelte pasientgrupper 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 

Styresak 11-2013  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 6. februar 2013 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 6. februar 2013 godkjennes.  
 
 

  



 

Styresak 12-2013 Anskaffelse av private sykehustjenester – 
TSB, analyse av pris og andre kriterier for 
valg av tilbydere, oppfølging av styresak 88-
2012 
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.  
Saken ble behandlet etter styresak 25-2013. 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar analysen av pris og andre kriterier for valg av tilbydere 

innen TSB til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en ny analyse for budsjettåret 2013 , da 

også med en vurdering av behandlingskvalitet og resultatoppnåelse . 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar analysen av pris og andre kriterier for valg av tilbydere 

innen TSB til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en ny analyse for budsjettåret 2013, da 

også med en vurdering av behandlingskvalitet og resultatoppnåelse . 
 
 

Styresak 13-2013 Etablering av felles RHF-virksomhet – 
Helsetjenestens Driftsorganisasjon (HDO)  

 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret vedtar at Helse Nord RHF, i samarbeid med de øvrige regionale 

helseforetakene, etablerer Helsetjenestens Driftsorganisasjon som en felleseid 
virksomhet. Virksomheten etableres som et helseforetak. 
  

2. Styret legger til grunn at Helse Nord RHF skal ha en eierandel på20 prosent, i 
samsvar med eierandel i øvrige felleseide virksomheter. Styret legger videre til 
grunn at representasjonen i de styrende organer skal reflektere eierandelens 
størrelse og at det er samsvar mellom eierandel og økonomiske forpliktelser.  

 
3. Styret ber adm. direktør oppnevne en kandidat til deltaker fra det regionale 

helseforetaket til et foretaksstyre for Helsetjenestens Driftsorganisasjon HF med 
virkning fra stiftelsesdato. 

 
Enstemmig vedtatt. 



 

Styrets vedtak: 
 
1. Styret vedtar at Helse Nord RHF, i samarbeid med de øvrige regionale 

helseforetakene, etablerer Helsetjenestens Driftsorganisasjon som en felleseid 
virksomhet. Virksomheten etableres som et helseforetak. 
  

2. Styret legger til grunn at Helse Nord RHF skal ha en eierandel på20 prosent, i 
samsvar med eierandel i øvrige felleseide virksomheter. Styret legger videre til 
grunn at representasjonen i de styrende organer skal reflektere eierandelens 
størrelse og at det er samsvar mellom eierandel og økonomiske forpliktelser.   

 
3. Styret ber adm. direktør oppnevne en kandidat til deltaker fra det regionale 

helseforetaket til et foretaksstyre for Helsetjenestens Driftsorganisasjon HF med 
virkning fra stiftelsesdato. 

 
 

Styresak 14-2013 Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og  
 miljømål 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Miljøpolitikk for Helse Nord slik den er fremlagt i 

denne saken. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF vedtar mål og indikatorer for miljøstyringen som fremlagt i 
denne saken, og ber om at styrene i helseforetakene følger opp disse målene.  
 

3. Styret i Helse Nord RHF tar opplysningene om fremdrift i innføring av 
miljøstyringssystem i tråd med ISO14001 til orientering. 

 
4. Styret ber om at det til styremøtet i juni 2013 i forbindelse med rullering av 

investeringsplanen og budsjettforutsetningene for 2014, legges ved forslag til 
vedlikeholdsplaner inklusiv ENØK-plan for helseforetakene i Helse Nord. 

 
Forslaget ble vedtatt mot én stemme (Line Miriam Sandberg). 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Miljøpolitikk for Helse Nord slik den er fremlagt i 

denne saken. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF vedtar mål og indikatorer for miljøstyringen som fremlagt i 
denne saken, og ber om at styrene i helseforetakene følger opp disse målene.  
 

3. Styret i Helse Nord RHF tar opplysningene om fremdrift i innføring av 
miljøstyringssystem i tråd med ISO14001 til orientering. 

 



 

4. Styret ber om at det til styremøtet i juni 2013 i forbindelse med rullering av 
investeringsplanen og budsjettforutsetningene for 2014, legges ved forslag til 
vedlikeholdsplaner inklusiv ENØK-plan for helseforetakene i Helse Nord. 

 
 

Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og 
forbedringsprosesser 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
3. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om nasjonalt samarbeid om innkjøp og 

forbedringsprosesser til orientering. 
 
4. Styret ber adm. direktør om å legge fram resultatet av arbeidet, når rapport 

foreligger. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om nasjonalt samarbeid om innkjøp og 

forbedringsprosesser til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å legge fram resultatet av arbeidet, når rapport 

foreligger. 
 

 

Styresak 16-2013 Private somatiske sykehustjenester – resultat 
av anskaffelsen, oppfølging av styresak 76-
2012 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om anskaffelsen av private somatiske 
sykehustjenester til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om anskaffelsen av private somatiske 
sykehustjenester til orientering. 
 
 

  



 

Styresak 17-2013 Samarbeid innen eiendomsvirksomheten 
mellom de regionale helseforetakene 

 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at det etableres et interregionalt eiendomsforum, 
i tråd med konklusjonene i denne styresaken og som anbefalt av de adm. direktørene i 
de regionale helseforetakene. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at det etableres et interregionalt eiendomsforum, 
i tråd med konklusjonene i denne styresaken og som anbefalt av de adm. direktørene i 
de regionale helseforetakene. 
 
 

Styresak 18-2013 Virksomhetsrapport nr. 1-2013 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene tett opp med hensyn til 

bemanningsutviklingen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene tett opp med hensyn til 

bemanningsutviklingen. 
 
 

  



 

Styresak 19-2013 Ambulansetjenesten i  
 Nordlandssykehuset HF, oppfølging av  
 styresak 7-2013/2 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ambulansetjenesten og Helse Nords 

retningslinjer til forskrift Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus til 
orientering.  

 
2. Styret ber styret i Nordlandssykehuset HF om en redegjørelse for praktisering 

av retningslinjene. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ambulansetjenesten og Helse Nords 

retningslinjer til forskrift Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus til 
orientering.  

 
2. Styret ber styret i Nordlandssykehuset HF om en redegjørelse for praktisering av 

retningslinjene. 
 
 

Styresak 20-2013 Regional plan for helsemessig og sosial 
beredskap ved kriser og katastrofer 2013-2016 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Regional plan for helsemessig og sosial 

beredskap i Helse Nord 2013-2016 slik den ble lagt frem i denne styresaken.  
 
2. Det opprettes et regionalt beredskapsutvalg (REBU) under Helse Nord RHF, med 

mandat og sammensetning slik dette er beskrevet i planen. Kostnadene innarbeides 
i budsjett 2014. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Regional plan for helsemessig og sosial 

beredskap i Helse Nord 2013-2016 slik den ble lagt frem i denne styresaken.  
 



 

2. Det opprettes et regionalt beredskapsutvalg (REBU) under Helse Nord RHF, med 
mandat og sammensetning slik dette er beskrevet i planen. Kostnadene innarbeides 
i budsjett 2014. 

 
 

Styresak 21-2013 Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av 
helsepersonells kompetanse og autorisasjon i 
Helse Nord 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av 

helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord – oppsummering til 
orientering. 

  
2. Styret ber adm. direktør påse at rapportens anbefalinger følges opp av 

helseforetakene. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av 

helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord – oppsummering til 
orientering. 

  
2. Styret ber adm. direktør påse at rapportens anbefalinger følges opp av 

helseforetakene. 
 
 

Styresak 22-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord 
RHFs styring og kontroll med FIKS-
programmet 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord RHFs styring 

og kontroll med FIKS-programmet til orientering. 
  
2. Styret ber adm. direktør sørge for at rapportens anbefalinger følges opp, og 

orientere styret om iverksatte forbedringstiltak i løpet av høsten 2013. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
  



 

Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord RHFs styring 

og kontroll med FIKS-programmet til orientering. 
  
2. Styret ber adm. direktør sørge for at rapportens anbefalinger følges opp, og 

orientere styret om iverksatte forbedringstiltak i løpet av høsten 2013. 
 
 

Styresak 23-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Universitetssykehuset Nord-Norge HF, styremøte – behandling av omstillingsplan  
o Informasjon om mottatt klage på saksbehandlingen med hensyn til en 

uttalelse som ikke var lagt frem i styremøtet. 
o Styreleder gir tilbakemelding til avsenderen på henvendelsen. 
o Adm. direktør bes i neste styremøte å legge frem en vurdering av 

omstillingsvedtak i foretaksgruppen med hensyn til ivaretakelsen av  ”sørge-
for-ansvaret”.  

- Besøk av statsråden i et styremøte i Helse Nord RHF, jf. styresak 7-2013/1 
Orienteringssaker – Informasjon fra styreleder til styret, strekpunkt 3 
o Helse- og omsorgsdepartementet har bedt om alternative datoer høsten 2013 

for dette besøket. 
o Styreleder sender alternative datoer til departementet. 

- Møteplan 2013 – studietur  
o Den planlagte studieturen søkes fortsatt avviklet i mai 2013 – til København. 
o Alternativt legges studieturen til over sommeren, f. eks. august eller 

september 2013. 
o Informasjon vil bli sendt til styret i Helse Nord RHF, så snart dette er avklart 

nærmere. 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Henvisningsraten i BUP, utredning/forskning – status i arbeidet, oppfølging av 
styresak 89-2012 
o Det ble vist til styresak 89-2012, vedtakets punk 3: Styret ber adm. direktør 

om å iverksette utredning/forskning for å få svar på hvorfor henvisningsraten 
til barne- og ungdomspsykiatrien er så mye større i Helse Nord enn i andre 
regioner. Styret ber om en orientering om status i arbeidet i det første 
styremøtet i 2013. 

o Adm. direktør orienterte om status i arbeidet og planlagt fremdriftsplan. 
- Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern, tiltaksplan 

2012-2015 – statusrapport, oppfølging av styresak 41-2012 
o Det ble vist til styresak 41-2012, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør 

om å legge frem statusrapport som oppfølging av tiltaksplanen årlig, første 
gang i februar 2013. 

o Styresaken utsettes til senere styremøte.  
 



 

 
 
 

- Helseparken v/Helgelandssykehuset Mo i Rana 
o Det ble vist til spørsmål fra styremedlem Inge Myrvoll i styremøte, den 6. 

februar 2013. 
o Adm. direktør orienterte om den planlagte oppsigelsen av avtalen med 

kommunen.  
- Undersøkelse av likestilling og mangfold i selskaper med statlig eierinteresse  

o Orientering om brev fra Riksrevisjonen av 8. februar 2013. 
o Samtykkeerklæring for Helse Nord RHF og underliggende 

enheter/datterselskaper – signert av styreleder Kaldhol i dagens styremøte. 
- Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten, den 

11. februar 2013: Informasjon 
- Aktivitet ”Leder for en dag”, den 12. februar 2013: Informasjon om aktiviteten og 

elev Andrea Stormo fra Rognan som var leder i Helse Nord RHF den dagen. 
- Møte med delegasjon fra Arkhangelsk Fylke, den 19. februar 2013: Informasjon 

om møtet og Barentssamarbeidet.  
- Fagforbundets sykehuskonferanse, den 20. og 21. februar 2013 i Bodø: 

Informasjon om konferansen 
- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet , den 26. 

februar 2013 ad. helikopterkapasiteten i nord: Informasjon. 
- Økning av studieplasser på medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø for å styrke 

rekrutteringen til og stabiliseringen av helsetjenesten i Finnmark  
o Informasjon om møte med Helse- og omsorgsdepartementet og påfølgende 

brev fra dekan ved Universitetet i Tromsø og adm. direktør i Helse Nord RHF. 
- Sykestuene i Nord-Troms, finansiering 

o Informasjon om møtet med representanter fra aktuelle kommuner i Nord-
Troms. 

- Ledig stilling som adm. direktør i Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF 
o Informasjon om rekrutteringsprosessen i begge RHF-ene. 

- Alvorlig hendelse i foretaksgruppen: 
o Informasjon om hendelsen. 
o Hendelsesforløpet er meldt til Helsetilsynet.  
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf . Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1. 

- Nye avtaler om rusbehandling – resultat av anskaffelsen 
o Orientering om anskaffelsen av spesialisert behandling av 

rusmiddelavhengige (TSB). 
o I den forbindelse ble det også vist til styresak 24-2013 Referatsaker, nr. 8, 10 

og 11. 
o Adm. direktør redegjorde for grunnlaget for de avgjørelser som er tatt.  
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. helseforetaksloven. § 26a, punkt 5. 

3. Strategi i Helse Nord, revidert 
Sakspapirene var ettersendt. 

4. Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av regelverket for offentlige anska ffelser 
i foretaksgruppen – statusrapportering for etablering av kategoristyring, oppfølging 
av styresak 75-2010 og 86-2011 

 



 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

Styresak 24-2013  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Ofoten Regionråd av 30. januar 2013 ad. akuttmedisinsk beredskap og 

ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland 
2. Brev fra Fylkeslegen i Finnmark av 24. januar 2013 ad. avgjørelse i tilsynssak – 

pliktbrudd påvist 
3. Brev fra Sør-Troms regionråd av 29. januar 2013 ad. ambulansehelikopter mellom 

Bodø og Tromsø – utredning av kapasitet og dekning 
4. Referat fra møte i revisjonskomiteen, den 7. desember 2012 
5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. februar 2013 
6. Brev fra Fylkeslegen i Troms av 6. februar 2013 ad. avslutning av tilsyn med 

håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og 
endetarmskreft ved UNN HF, Tromsø 

7. Brev fra Helse Sør-Øst RHF av 13. februar 2013 ad. Nasjonalt eiendomsprosjekt for 
utredning av et nasjonalt helseforetak, jf. styresak 17-2013 
Kopi av brevet var ettersendt. 

8. Politisk uttalelse fra årsmøte i Finnmark Venstre ad. fortsatt drift ved 
Finnmarkskollektivet 
Kopi av uttalelsen var lagt frem ved møtestart. 

9. Brev fra Fylkeslegen i Finnmark av 18. februar 2013 til Helse Finnmark HF ad. 
avslutning av tilsynsmessig oppfølging – felles båtambulanse for Hammerfest og 
Måsøy kommune 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.  
Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 14, jf. Fvl. § 13. 

10. Brev fra ordføreren i Vardø Kommune av 25. februar 2013 med uttalelse fra Vardø 
Formannskap ad. fortsatt drift ved Finnmarkskollektivet 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart 

11. Brev fra styret i Finnmarkskollektivet av 24. februar 2013 ad. reaksjoner på ikke 
tildeling av plasser ved anbudskonkurransen – tverrfaglig spesialisert behandling 
for rusmiddelavhengige. Finnes det et grunnlag for videre samarbeid? 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 

  



 

Styresak 25-2013  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
A. Samhandlingsreform – konsekvenser for enkelte pasientgrupper  
Styremedlem Line Miriam Sandberg stilte spørsmål om oppfølgingen av enkelte 
pasientgrupper (f. eks. diabetes, KOLS, rehabilitering) og tilbud til disse pasientene i 
kommunene etter utskriving fra spesialisthelsetjenesten.  
 
Styrets vedtak:  
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å følge opp dette spørsmålet i 
samhandlingsarenaen mellom kommuner og helseforetak/regionalt helseforetak. Styret 
ber videre om en orientering i et senere styremøte om status for disse pasientgruppene. 
 
 
Tromsø, den 27. februar 2013 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 27FEB2013 – kl. 15.10 
____________________  
Bjørn Kaldhol 
 


