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Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 21. mars 2013 – kl. 13.00 

Møtested: Rica Diplomat Hotel, Bodø 
 

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 – forlot styremøtet kl. 15.55, etter 

behandling av styresak 38-2013/4 

Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Kristina Torbergsen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet. 

 
  



 

Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Jan Norum fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Hege K. Antonsen internrevisor 

Erik Arne Hansen regnskapsleder 

 
  



 

Styresak 26-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 26-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 27-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. februar 2013 
Sak 28-2013 Årlig melding 2012 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 29-2013 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012  

– herunder disponering av resultat 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 31-2013 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31.desember 2012 

Sak 32-2013 Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i 
Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling – oppfølging av 
styresak 146-2011 

Sak 33-2013 Regional handlingsplan for rehabilitering 2012-2016 
Saken ble trukket av adm. direktør. 

Sak 34-2013 Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF – endring  
Sak 35-2013 Instruks for revisjonskomiteen i Helse Nord RHF – endring 
Sak 36-2013 Revisjonskomiteens årsrapport for 2012, vedlagt internrevisjonens 

årsrapport for 2012 
Sak 37-2013 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Helgelandssykehuset HF, struktur – informasjon  

Sakspapirene var ettersendt. 
 4. Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk 

helsevern, tiltaksplan 2012-2015 – statusrapport, oppfølging av 
styresak 41-2012 
Sakspapirene var ettersendt.  

Sak 38-2013 Referatsaker 
 1. Brev av 27. februar 2013 fra Helsetilsynet til 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. avgjørelse i tilsynssak 
– brudd på spesialisthelsetjenesteloven  
§ 2-2 
Brevet er unntatt offentlighet i henhold til Offl. § 13, jf. Fvl. § 13 
første ledd nr. 1. 

 2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,  
den 6. februar 2013 

 3. Brev fra KOA Midt-Troms AS av 8. mars 2013 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 4. Brev fra Ofoten regionråd av 12. mars 2013 ad. akuttmedisinsk 
beredskap og ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. mars 2013 
Kopi av protokollen var ettersendt. 
 



 

 6. Drøftingsprotokoll av 18. mars 2013 ad. praktisering av 
vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, 
gjennomføring av tiltak og utvikling, jf. styresak 32-2013 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 7. Brev fra Sametinget av 13. mars 2013  ad. uttalelse fra 
Sametingets eldreråd – Nedleggelse av SANKS kontor i Tysfjord, 
Oslo og Snåsa 
Kopi av brevet var ettersendt. 

Sak 39-2013 Eventuelt 
A.  Styresak 16-2013 Plan for sengetallsreduksjon (somatisk del) og 

aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging i styremøte i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 22. februar 2013 – 
oppfølging 

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

Styresak 27-2013  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 27. februar 2013 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 27. februar 2013 godkjennes.  
 
 

Styresak 28-2013 Årlig melding 2012 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Årlig melding 2012 til Helse- og omsorgsdepartementet godkjennes med de 

endringer som kom frem under behandling av saken . 
 
2. Styret i Helse Nord RHF er tilfreds med at foretaksgruppen har fulgt opp kravene i 

Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument og foretaksprotokoll til Helse 
Nord.  Årlig melding for 2012 fremstiller på en dekkende måte virksomheten i 
foretaksgruppen. 

 
3. Årlig melding 2012 viser at Helse Nord fortsatt har store utfordringer med å nå 

nasjonale måltall for enkelte kvalitetsindikatorer. Foretaksgruppen må ha høy 
oppmerksomhet i 2013 og senere år på å redusere ventetider, unngå fristbrudd og 
styrke kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid.  

 



 

4. Styret vil understreke behovet for å følge opp praktisering av vernebestemmelsene 
knyttet til arbeids- og hviletid i foretaksgruppen. 

 
5. Krav som ikke er fullt ut gjennomført i 2012 skal følges opp aktivt fra Helse Nord 

RHF, og det forutsettes at disse prioriteres av helseforetakene.   
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Årlig melding 2012 til Helse- og omsorgsdepartementet godkjennes med de 

endringer som kom frem under behandling av saken. 
 
2. Styret i Helse Nord RHF er tilfreds med at foretaksgruppen har fulgt opp kravene i 

Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument og foretaksprotokoll til Helse 
Nord.  Årlig melding for 2012 fremstiller på en dekkende måte virksomheten i 
foretaksgruppen. 

 
3. Årlig melding 2012 viser at Helse Nord fortsatt har store utfordringer med å nå 

nasjonale måltall for enkelte kvalitetsindikatorer. Foretaksgruppen må ha høy 
oppmerksomhet i 2013 og senere år på å redusere ventetider, unngå fristbrudd og 
styrke kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid.  

 
4. Styret vil understreke behovet for å følge opp praktisering av vernebestemmelsene 

knyttet til arbeids- og hviletid i foretaksgruppen. 
 
5. Krav som ikke er fullt ut gjennomført i 2012 skal følges opp aktivt fra Helse Nord 

RHF, og det forutsettes at disse prioriteres av helseforetakene.   
 
 

Styresak 29-2013 Godkjenning av årsregnskap og styrets 
 beretning 2012 – herunder disponering av  
 resultat 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
I forbindelse med behandling av denne styresaken la revisjonsselskapet KPMG frem en 
oppsummering av revisjon 2012 for foretaksgruppen og Helse Nord RHF. Orienteringen 
ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.  
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret innstiller overfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med 

resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av 
årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHFs regnskap for 2012.  

 
 



 

2. Styrets beretning vedtas med de endringer som kom frem under behandling av saken . 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret innstiller overfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med 

resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av 
årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHFs regnskap for 2012.  

 
2. Styrets beretning vedtas med de endringer som kom frem under behandling av 

saken. 
 
 

Styresak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2013 til orientering. 
 
2. Styret registrerer at gjennomsnittlig ventetid i foretaksgruppen fortsatt er for høy 

og ber adm. direktør følge helseforetakene tett opp for å nå kravet i 
oppdragsdokument 2013 på 65 dager. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 

 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2013 til orientering. 
 
2. Styret registrerer at gjennomsnittlig ventetid i foretaksgruppen fortsatt er for høy 

og ber adm. direktør følge helseforetakene tett opp for å nå kravet i 
oppdragsdokument 2013 på 65 dager. 

 
 

Styresak 31-2013 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
 Tertialrapport pr. 31.desember 2012 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2012 om byggeprosjekter 
i Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 



 

Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2012 om byggeprosjekter 
i Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
 

Styresak 32-2013 Praktisering av vernebestemmelsene knyttet 
til arbeids- og hviletid i Helse Nord, 
gjennomføring av tiltak og utvikling – 
oppfølging av styresak 146-2011 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Praktisering av vernebestemmelsene 

knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling til 
orientering. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF ber styrene i helseforetakene følge opp at etterlevelse av 

vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid settes på dagsorden. 
 

3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør gjennomføre de tiltak som er nevnt i 
saken, og inkludere nøkkeltall for arbeids- og hviletid i tertialrapporten fra og med 
2. tertial 2013. 

 
4. Styret viser for øvrig til protokoll fra drøftingsmøte, den 18. mars 2013 – punkt 

2 i enighetsprotokollen, jf. styresak 38-2013/6. 
 

5. Styret ber adm. direktør om å rapportere tilbake til styret på status og 
utviklingen i løpet av høsten 2013. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Praktisering av vernebestemmelsene 

knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling til 
orientering. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF ber styrene i helseforetakene følge opp at etterlevelse av 

vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid settes på dagsorden. 
 

3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør gjennomføre de tiltak som er nevnt i 
saken, og inkludere nøkkeltall for arbeids- og hviletid i tertialrapporten fra og med 
2. tertial 2013. 

 



 

4. Styret viser for øvrig til protokoll fra drøftingsmøte, den 18. mars 2013 – punkt 2 i 
enighetsprotokollen, jf. styresak 38-2013/6. 

 
5. Styret ber adm. direktør om å rapportere tilbake til styret på status og utviklingen i 

løpet av høsten 2013. 
 
 

Styresak 33-2013 Regional handlingsplan for rehabilitering 
2012-2016 

 Saken ble trukket av adm. direktør. 
 
 

Styresak 34-2013 Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF 
– endring 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Vedlagte forslag vedtas som ny instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF, med 
virkning fra 21. mars 2013. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Vedlagte forslag vedtas som ny instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF, med 
virkning fra 21. mars 2013. 
 
 

Styresak 35-2013 Instruks for revisjonskomiteen i  
 Helse Nord RHF – endring 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Vedlagte forslag vedtas som instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF, med 
virkning fra 21. mars 2013. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Vedlagte forslag vedtas som instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF, med 
virkning fra 21. mars 2013. 
 
 

  



 

Styresak 36-2013 Revisjonskomiteens årsrapport for 2012, 
vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2012 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret tar revisjonskomiteens årsrapport for 2012, vedlagt internrevisjonens 
årsrapport for 2012, til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret tar revisjonskomiteens årsrapport for 2012, vedlagt internrevisjonens 
årsrapport for 2012, til orientering. 

 
 

Styresak 37-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Universitetssykehuset Nord-Norge HF, styremøte – behandling av omstillingsplan, 
jf. styresak 23-2013/1 Orienteringssaker, informasjon fra styreleder til styret, 
første strekpunkt: 
o Styreleder har gitt tilbakemelding til avsenderen på henvendelsen som avtalt 

i siste styremøte. 
- Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 23. mai 2013 

o Informasjon om dato som er satt av Helse- og omsorgsdepartementet. 
- Statsrådens besøk på Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 4. april 2013 

o Informasjon om besøket og planlagt program. 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Regional handlingsplan for rehabilitering, jf. styresak 33-2013 
o Adm. direktør er tidligere bedt om å legge frem en orientering om 

rehabiliteringstilbud i foretaksgruppen og en oppsummering av status 
o Denne orienteringen og oppsummeringen er lagt inn i selve planen. 
o Planen legges frem for styrets behandling i senere styremøte. 

- Omstillingstiltak i foretaksgruppen, vurdering av ivaretakelsen av ”sørge-for-
ansvaret” 
o De ble vist til styresak 23-2013/1 Orienteringssaker, informasjon fra 

styreleder til styret, første strekpunkt: Adm. direktør bes i neste styremøte å 
legge frem en vurdering av omstillingsvedtak i foretaksgruppen med hensyn til 
ivaretakelsen av ”sørge-for-ansvaret”. 

o Adm. direktør orienterte om omstillingsvedtak i foretaksgruppen og 
ivaretakelsen av ”sørge-for-ansvaret”. 

 
 
 



 

- ØNH-hjemmel i Lofoten/Vesterålen, jf. styresak 119-2012 – status 
o Orientering om status i saken. 
o Styreleder presiserte i denne sammenhengen at innspill fra møte med 

Vesterålen Regionråd, den 1. februar 2013 ble tatt med i en ny 
vurdering/gjennomgang av denne saken. 

o Styret i Helse Nord RHF stadfester at tidligere vedtak opprettholdes. 
- DIPS – feil med sekundærhenvisninger 

o Det er oppdaget en feil i DIPS som gjør at sekundærhenvisninger blir slettet, 
når primærhenvisning avsluttes. 

o Informasjon om saken og videre håndtering av denne. 
- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 28. februar 2013 ad. sterkere 

samordning på tvers av regionene 
- Møte med NAV Nordland og Troms, den 4. mars 2013 ad. iBedrift: Informasjon om 

møtet og iBedrift 
- Møte med styreleder og kst. adm. direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 

den 5. mars 2013 ad. situasjonen på helseforetaket – informasjon 
- Kommunekonferansen 2013 i Nordland, den 6. mars 2013: Informasjon om 

konferansen og adm. direktørs innlegg 
- Nasjonal miljø- og klimakonferanse 2013, den 11. mars 2013 i Trondheim: 

Informasjon 
- Møte med statsråd Jonas Gahr Støre, den 15. mars 2013 ad. sykestuene i 

Finnmark og prosjekt Alta – informasjon  
- Møte med stortingsrepresentant Bent Høie (H), den 15. mars 2013 ad. prosjekt 

Alta – informasjon 
- Generalforsamling arbeidsgiverforeningen Spekter og Spekterkonferanse 2013, 

den 19. mars 2013 – informasjon 
- Ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF – praktisering av retningslinjene, 

oppfølging av styresak 7-2013/2 og 19-2013 
o Det ble vist til styresak 19-2013, vedtakets punkt 2: Styret ber styret i 

Nordlandssykehuset HF om en redegjørelse for praktisering av retningslinjene. 
o Styret i Nordlandssykehuset HF har behandlet helseforetakets oppfyllelse av 

Helse Nords retningslinjer, jf. styresak 24-2013 i HF-et. 
3. Helgelandssykehuset HF, struktur – informasjon  

Sakspapirene var ettersendt. 
4. Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern, tiltaksplan 

2012-2015 – statusrapport, oppfølging av styresak 41-2012 
Sakspapirene ettersendes. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

  



 

Styresak 38-2013  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev av 27. februar 2013 fra Helsetilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

ad. avgjørelse i tilsynssak – brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. styresak 
82-2012/2 
Brevet er unntatt offentlighet i henhold til Offl. § 13, jf. Fvl. § 13 første ledd nr. 1. 

2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 6. februar 2013 
3. Brev fra KOA Midt-Troms AS av 8. mars 2013 

Kopi av brevet var ettersendt. 
4. Brev fra Ofoten regionråd av 12. mars 2013 ad. akuttmedisinsk beredskap og 

ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland 
Kopi av brevet var ettersendt. 

5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. mars 2013 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

6. Drøftingsprotokoll av 18. mars 2013 ad. praktisering av vernebestemmelsene 
knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling, jf. 
styresak 32-2013 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

7. Brev fra Sametinget av 13. mars 2013  ad. uttalelse fra Sametingets eldreråd – 
Nedleggelse av SANKS kontor i Tysfjord, Oslo og Snåsa 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 

  



 

Styresak 39-2013  Eventuelt 
 
A. Styresak 16-2013 Plan for sengetallsreduksjon (somatisk del) og aktivitetsstyrt 

bemanningsplanlegging i styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 22. 
februar 2013 – oppfølging  
Styremedlem Fredrik Sund redegjorde om reaksjonene på helseforetaket på de 
vedtak som ble fattet. Han stilte spørsmål om håndteringen av ”sørge-for-ansvaret” i 
Helse Nord RHF. 

 
Styrets vedtak:  
 
Korrespondansen mellom styreleder Kaldhol og gruppen av overleger på 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF sendes i kopi til styret i Helse Nord RHF. 
 
 
Bodø, den 21. mars 2013 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 21MAR2013 – kl. 16.50 
____________________  
Bjørn Kaldhol 


