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Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status etter mars 2013 på ventetider, 
fristbrudd, aktivitet, økonomi, bemanning og sykefravær. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen, som en del av Helse 
Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Bakgrunn/fakta 
 
Ventetider 
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord på 78 dager mot 79 dager samme 
periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. mars 2013 er 73 dager.   
  
Landsgjennomsnitt for median ventetid1

 

 er 43 dager. Helse Sør-Øst har 41 dager, Helse 
Nord 44 dager, Helse Midt 47 dager og Helse Vest 50 dager. Median ventetid for private 
er 63 dager. 

Fristbrudd 
Andel fristbrudd er på 7 % i mars 2013 mot 16 % i mars 2012. Antall fristbrudd i mars 
2013 er redusert fra 965 i 2012 til 360 i 2013. 
 
Aktivitet 
   
Somatikk  
Aktiviteten pr. mars 2013 viser en nedgang innen alle omsorgsnivå sammenlignet med 
samme periode i 2012. Dette gir utslag i lavere ISF-inntekter i foretaksgruppen.  
 
Psykisk helsevern og rus 
Innen psykisk helse er det ønskelig med reduksjon av innleggelser og økt poliklinisk 
behandling, og vridning av aktivitet fra døgn til dag.   
 
Psykisk helsevern voksne (PHV) har en reduksjon i antall liggedøgn, mens antall 
utskrivelser og antall dagopphold øker. Poliklinisk aktivitet har ikke oppnådd ønsket 
økning sammenlignet både med plan og 2012. Trenden mot ønsket vridning innen PHV 
er ikke fullt ut oppnådd pr. mars 2013. 
                                                        
1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). 
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Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall liggedøgn og antall 
utskrivninger enn plan, mens antall polikliniske konsultasjoner er under plan.  Ønsket 
vridning innen poliklinisk aktivitet er ikke oppnådd ennå.  
 
Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om 
lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling.  Antall liggedøgn, 
antall utskrivelser og antall poliklinisk aktivitet er under plan, men over samme periode 
i 2012.  
 
Økonomi 
 
Resultat pr. mars 2013  

 
 
Hittil i år har Helse Nord et resultat på +101,4 mill kroner, som gir et negativt 
budsjettavvik på -4,8 mill kroner. I mars 2013 er resultatet +38 mill kroner og et 
budsjettavvik på +3,1 mill kroner.  
  
Inntekter er hittil i år til sammen 7,7 mill kroner under budsjett (-0,2 %) og 
driftskostnadene 1 mill kroner under budsjett.  Sammenliknet med samme periode i 
2012 er driftsinntektene 87 mill kroner høyere (2,4 %) og driftskostnadene 16,7 mill 
kroner høyere (0,5 %).  
 
For mars 2013 rapporterer alle helseforetakene om usikkerhet knyttet til estimater på 
grunn av mangelfull leveranse i faktureringssystemet Basware.  
 
Helseforetakene har stor fokus på gjennomføring av sine definerte omstillingstiltak. Det 
jobbes med reduksjon av senger innen alle sektorer blant annet sett i sammenheng med 
virkningene av samhandlingsreformen, omstilling innen psykiatri og rus, 
sommerstenging av klinikker og reduksjon av årsverk.  
 
Helse Nord har en årsprognose pr. mars 2013 på et resultat i intervallet 396 til 449 mill 
kroner. 
 
Det er hittil i år gjennomført investeringer på ca 240 mill kroner i foretaksgruppen. 
Investeringstakten er økende. Oppdatert likviditetsbudsjett legger til grunn et estimat på 
240 mill kroner i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av 2013.  
 
Likviditetsbeholdningen er omlag 130 mill kroner høyere enn estimert ved utgangen av 
mars 2013. Dette kan delvis å ha sammenheng med påskeavvikling, samt driftsproblemer 
med fakturasystemet. 
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Personal   
 

Bemanningutvikling 
Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar  til mars 2013 viser et forbruk på 12.620 
månedsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer dette en økning på 63 
månedsverk. Endringen er eksklusiv Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), da det 
arbeides fortløpende med kvalitetssikring av tall fra nytt kildesystem. 

 
Sykefravær 
Totalt sykefravær i Helse Nord for januar 2013 viser en økning på 0,5 % sammenlignet 
med samme periode i fjor.  
 
Langtidsfravær på over 56 dager går opp 0,4 % sammenlignet med samme periode i 
fjor. Økningen ser vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF, Helse Finnmark HF og 
Helse Nord RHF. Ved Helse Nord IKT og Sykehusapoteket Nord HF ser vi den største 
nedgangen. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør fortsatt arbeide for å redusere fristbrudd i regionen, slik at 

foretaksgruppen når kravet om null fristbrudd. 
 

3. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene tett opp for å nå kravet i 
oppdragsdokument 2013 på 65 dager gjennomsnittlig avviklet ventetid.   

 
 
 
Bodø, den 23. april 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 3-2013 
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Denne virksomhetsrapporten er delt inn i to deler. Første del beskrives status i Helse Nord 
med ren tekst, mens del to viser status i figurer og tabeller.   
 
DEL I 
 
Kvalitet  
 
Ventetider 
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord på 78 dager mot 79 dager samme 
periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. mars 2013 er 73 dager.  
 
Landsgjennomsnitt for median ventetid1

 

 er 43 dager. Helse Sør-Øst har 41 dager, Helse 
Nord 44 dager, Helse Midt 47 dager og Helse Vest 50 dager. Median for private er 63 
dager. 

Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig 
ventetid i mars 2013 på 54 dager og hittil i år på 58 dager, mens ventetiden for pasienter 
uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i mars 2013 på 92 
dager og hittil i år på 98 dager. 
 
Gjennomsnitt ventetid hittil i år innen somatikk er på 79 dager og psykisk helsevern for 
voksne har hittil i år en ventetid på 57 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for 
barn og unge på 57 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 58 dager.  
  
Fristbrudd 
Andel fristbrudd er på 7 % i mars 2013 mot 16 % i mars 2012. Antall fristbrudd i mars 
2013 er redusert fra 965 i 2012 til 360 i 2013. 
 
Vi viser til styresak 49-2013 Ventetider og fristbrudd – rapport fra helseforetakene, 
informasjon om regionalt prosjekt og vurdering/opplegg for økonomiske sanksjoner, 
oppfølging av styresak 113-2012 og 124-2012. 
 
Helse Nord ligger nå på samme nivå som Helse Sør-Øst (henholdsvis 7 % og 6 %), mens 
Helse Vest og Helse Midt-Norge rapporterer 4 % fristbrudd i NPR-statistikken. 
 
Aktivitet 
Somatikk  
Aktiviteten pr. mars 2013 viser en nedgang innen alle omsorgsnivå sammenlignet med 
samme periode i 2012. Dette gir utslag i lavere ISF-inntekter i foretaksgruppen.  
 
Aktivitetsavviket analyseres nærmere i de ulike helseforetakene, både med hensyn til ny 
grupperingslogikk for 2013 og om avviket skyldes andre forhold. Aktiviteten innen 
somatikk er planlagt videreført om lag på nivå med 2012.    
 
Psykisk helsevern og rus 
Innen psykisk helse er det ønskelig med reduksjon av innleggelser og økt poliklinisk 
behandling, og vridning av aktivitet fra døgn til dag.   
                                                           
1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). 
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Psykisk helsevern voksne (PHV) har en reduksjon i antall liggedøgn, mens antall 
utskrivelser og antall dagopphold øker, mens poliklinisk aktivitet verken har ønskelig 
økning sammenlignet både med plan og 2012. Trenden mot ønsket vridning innen PHV 
er ikke fullt ut oppnådd pr. mars 2013. 
 
Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall liggedøgn og antall 
utskrivninger enn plan, mens antall polikliniske konsultasjoner er under plan.  Ønsket 
vridning innen poliklinisk aktivitet er ikke oppnådd ennå.  
 
Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om 
lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling.   Antall liggedøgn, 
antall utskrivelser og antall poliklinisk aktivitet er under plan men over samme periode i 
2012.  
 
Økonomi 
 
Resultat pr. mars 2013  
Hittil i år har Helse Nord et resultat på +101,4 millioner, som gir et negativt 
budsjettavvik på -4,8 mill kroner. I mars 2013 er resultatet +38 mill kroner og et 
budsjettavvik på +3,1 mill kroner.   
 
Inntekter er hittil i år til sammen 7,7 mill kroner under budsjett (-0,2 %) og 
driftskostnadene 1 mill kroner under budsjett.  Sammenliknet med samme periode i 
2012 er driftsinntektene 87 mill kroner høyere (2,4 %) og driftskostnadene 16,7 mill 
kroner høyere (0,5 %).  
 
For mars 2013 rapporterer alle helseforetakene om usikkerhet knyttet til estimater på 
grunn av mangelfull leveranse i faktureringssystemet Basware.  
 
Helgelandssykehuset HF har pr. mars 2013 et regnskap som er omtrent på budsjett. 
Helseforetaket har i mars 2013 inntektsført 2,4 mill kroner basert på oppnådde krav om 
færre fristbrudd pr. 1. mars 2013 og 1. april 2013. Helgelandssykehuset HF har en 
prognose lik styringskrav på 5 mill kroner. 
 
Nordlandssykehuset HF har pr. mars 2013 et negativt budsjettavvik som skyldes lavere 
aktivitet enn både plan og sammenlignet med i fjor.  Som en følge av usikkerhet knyttet 
til effekter av omstillingstiltakene har Nordlandssykehuset HF en prognose med et mulig 
budsjettavvik ned mot -22 mill kroner.   
 
Budsjettavviket pr. mars 2013 ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) skyldes 
i all hovedsak overforbruk av overtid og ekstrahjelp og lavere ISF-inntekter enn 
budsjett. UNN har en prognose for 2013 med et budsjettavvik i intervallet -41 til 0 mill 
kroner.   
 
Helse Finnmark HF har et negativt budsjettavvik som i hovedsak skyldes lavere aktivitet 
enn plan 2013. Prognosen er lik styringsmålet for 2013.   
 
Sykehusapotek Nord HF har en prognose på et budsjettavvik på 0,7 mill kroner. 
Hovedårsaken til det prognostiserte underskuddet er at pensjonskostnadene vil bli 
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høyere enn budsjettert. Det er knyttet usikkerhet til prognosen grunnet reduksjon av 
salg til sykehusene. 
 
Helse Nord IKT har en prognose med et resultat i balanse. Det er iverksatt en 
gjennomgang for å vurdere om det er behov for ytterligere tiltak.  
 
Helse Nord RHF har pr. mars et overskudd på 103,7 mill kroner mot budsjettert 91,5 
mill kroner. Prognosen for 2013 er på 387 mill kroner.    
 
Helseforetakene har stor fokus på gjennomføring av sine definerte omstillingstiltak. Det 
jobbes med reduksjon av senger innen alle sektorer blant annet sett i sammenheng med 
virkningene av samhandlingsreformen, omstilling innen psykiatri og rus, 
sommerstenging av klinikker og reduksjon av årsverk. 
 
Helse Nord har en prognose pr. mars 2013 på et resultat i intervallet 396 til 449 mill 
kroner. 
 
Investeringer 
Det er gjennomført investeringer på ca 240 mill kroner i foretaksgruppen pr. mars 2013. 
Investeringsutbetalingene er økende. Oppdatert likviditetsbudsjett legger til grunn et 
estimat på 240 mill kroner i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av 2013.  
 
Prognose likviditet 
Likviditetsbeholdningen er omlag 130 mill kroner høyere enn estimert ved utgangen av 
mars 2013. Dette kan delvis å ha sammenheng med påskeavvikling, samt 
driftsproblemer med fakturasystemet. I april 2013 er likviditeten mer i tråd med 
prognosen.  
 
Foretaksgruppen hadde i sum om lag 1,2 mrd kroner i kontantbeholdning ved innangen 
av året. Forutsatt gjennomføring av budsjettopplegget for 2013 vil beholdningen være i 
overkant av 800 mill kroner ved årets slutt.   
 
Personal   
 
Bemanningsutvikling 
Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar til mars 2013 viser et forbruk på 
12.620 månedsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer dette en økning 
på 63 månedsverk. Endringen er eksklusiv UNN, da det arbeides fortløpende med 
kvalitetssikring av tall fra nytt kildesystem. Gjennomsnittet for UNN 1. kvartal 2013 
viser et forbruk på 6.011 månedsverk.  
 
Økningen er i hovedsak knyttet til fastlønn. Merk at variabellønn er periodisert en 
måned tilbake i tid. Fastlønn er ført i utbetalingsmåneden. 
 
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av 
Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark som er på samme nivå, jf. 1. kvartal 2012.  
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Kostnader knyttet til innleie er 0,5 mill kroner lavere enn budsjettert for mars 2013, 
hittil i år er kostnadene i henhold til budsjett. Sammenlignet med 1. kvartal 2012 er 
kostnadene knyttet til innleie 7,5 mill kroner lavere. 
 
Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 12,9 mill kroner høyere enn budsjett for 
mars 2013, hittil i år 19,7 mill kroner høyere enn budsjett.  
 
Sammenliknet med hittil i år 2012 er lønnskostnadene 40,9 mill kroner høyere, hvorav 
fast lønn har økt med 4 % og variabellønn har økt med 3 %. Pensjonskostnader har gått 
ned med 1 %. Lønnskostnader utgjør hittil i år ca 60 % av totale kostnader. 
 
Sykefravær 
Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale 
retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. 
 
Totalt sykefravær i Helse Nord for januar 2013 viser en økning på 0,5 % sammenlignet 
med samme periode i fjor.  
 
Langtidsfravær på over 56 dager går opp 0,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. 
Økningen ser vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. Ved 
Helse Nord IKT og Sykehusapoteket Nord HF ser vi den største nedgangen. 
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DEL II 
 
Kvalitet 
 
Ventetider 

 
Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid mars 2013 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling 
fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter.  Kilde: Norsk pasientregister. 
  
 
 
 

Helseforetak Sektor Ventetid ordinært 
avviklede

Ventetid fortsatt 
ventende

Gj. Snitt Gj. Snitt

Somatikk 71 105
VOP 55 66
BUP 31 41
RUS 14 31
Total 70 104
Somatikk 79 109
VOP 63 90
BUP 49 55
RUS 78 42
Total 79 109
Somatikk 75 106
VOP 58 83
BUP 52 44
RUS 35 79
Total 74 104
Somatikk 59 82
VOP 49 59
BUP 46 57
RUS 30 80
Total 58 81
Somatikk 74 104
VOP 56 79
BUP 46 51
RUS 60 64
Total 73 103

Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Total

Helse Finnmark HF

Universitetssykehuset Nord-
Norge HF
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Figur 1 Ventetid for pasienter delt opp i rett og ikke rett til prioritert helsehjelp. Kilde: Virksomhetsportalen  
 
Figuren viser trend for utvikling av ventetid. Rapporten er hentet fra 
virksomhetsportalen, og kan foreløpig kun benyttes til å se trend, da feilkilder gjør at 
nivået på aksen for andel ikke er korrekt.   
 

 
Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra mars 2012 til 
mars 2013. Kilde: Norsk pasientregister 
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Fristbrudd 

 
Tabell 2 Antall og andel fristbrudd mars 2013 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: 
Norsk pasientregister. 
 

Antall 
fristbrudd

Andel 
fristbrudd

Somatikk 65 15 %
VOP 1 1 %
BUP 1 4 %
RUS 0 0 %
Total 85 14,5 %
Somatikk 105 6 %
VOP 1 2 %
BUP 6 13 %
RUS 0 0 %
Total 113 6,0 %
Somatikk 127 8 %
VOP 5 8 %
BUP 1 3 %
RUS 0 0 %
Total 133 8,3 %
Somatikk 26 4 %
VOP 1 2 %
BUP 0 0 %
RUS 0 0 %
Total 27 3,3 %
Somatikk 323 7 %
VOP 8 3 %
BUP 8 5 %
RUS 2 6 %
Total 360 7,3 %

Total

HF Sektor

Ordinært avviklede

Helse Finnmark HF

Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF

Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF
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Figur 3 Andel fristbrudd for perioden mars 2011 til mars 2013. Kilde: Helse Norsk pasientregister 
 

Tabell 3 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. helseforetak i Helse Nord i perioden oktober 2012 til mars 
2013. Kilde: Norsk pasientregister.  
 

Tabell 4 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. regionhelseforetak i perioden oktober 2012 til mars 2013. 
Kilde: Norsk pasientregister.  
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Figur 4 Utvikling i andel fristbrudd pr. sektor 2012 og 2013. Kilde: Norsk pasientregister 
 

 
Figur 5 Andel fristbrudd for rettighetspasienter over tid. Kilde: Virksomhetsportalen 
 
Figurene viser trend for utvikling i andel fristbrudd for rettighetspasienter over tid. 
Rapporten er hentet fra virksomhetsportalen, og kan foreløpig kun benyttes til å se 
trend, da feilkilder gjør at nivået på aksen for andel ikke er korrekt.   
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Aktivitet 
Somatikk 

 
Tabell 5 Aktivitet somatikk” Helse Nord pr. mars 2013 sammenlignet med samme periode 2012 og endring.  
 

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 156 964 151 434 -3,5 %
Totalt antall opphold somatikk 37 402 36 773 -1,7 %
herav
dagopphold poliklinikk 10 434 10 974 5,2 %
dagopphold innlagte 5 537 4 655 -15,9 %
heldøgnsopphold innlagte 21 431 21 144 -1,3 %

Polikliniske konsultasjoner 119 562 114 661 -4,1 %

UNN Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 71 074 68 740 -3,3 %
Totalt antall opphold somatikk 17 538 17 568 0,2 %
herav
dagopphold poliklinikk 5 907 6 701 13,4 %
dagopphold innlagte 2 543 1 685 -33,7 %
heldøgnsopphold innlagte 9 088 9 182 1,0 %

Polikliniske konsultasjoner 53 536 51 172 -4,4 %

NLSH Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 43 255 40 913 -5,4 %
Totalt antall opphold somatikk 10 891 10 581 -2,8 %
herav
dagopphold poliklinikk 2 385 2 496 4,7 %
dagopphold innlagte 1 981 1 970 -0,6 %
heldøgnsopphold innlagte 6 525 6 115 -6,3 %

Polikliniske konsultasjoner 32 364 30 332 -6,3 %

Helgeland Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 24 145 23 828 -1,3 %
Totalt antall opphold somatikk 4 737 4 482 -5,4 %
herav
dagopphold poliklinikk 1 175 1 006 -14,4 %
dagopphold innlagte 610 466 -23,6 %
heldøgnsopphold innlagte 2 952 3 010 2,0 %

Polikliniske konsultasjoner 19 408 19 346 -0,3 %

Helse Finnmark Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 18 490 17 953 -2,9 %
Totalt antall opphold somatikk 4 236 4 142 -2,2 %
herav
dagopphold poliklinikk 967 771 -20,3 %
dagopphold innlagte 403 534 32,5 %
heldøgnsopphold innlagte 2 866 2 837 -1,0 %

Polikliniske konsultasjoner 14 254 13 811 -3,1 %
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Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige 
 

Tabell 6 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. mars 2013, 
plan og samme periode i fjor 

 
Økonomi 
 
Resultat 
 

 
Tabell 7 Budsjettavvik hittil i år i kroner og %. Kilde: ØBAK pr. mars 2013. 
  

 
Tabell 8 Regnskap, budsjett og avvik i mars 2013 og hittil i år og budsjett 2013. Kilde: ØBAK pr. mars 2013. 
 
 
 
 

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2013 Plan 2013 Avvik 

Resultat  
2012 Endring %

Antall utskrivninger PHV 2 120 1 727 393 1 704 24 %
Antall liggedøgn PHV 27 634 27 774 -140 29 715 -7 %
Antall dagopphold PHV 2 675 2 405 270 2 174 23 %
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 29 029 33 928 -4 899 33 624 -14 %
Antall utskrivninger PHBU 141 117 24 124 14 %
Antall liggedøgn  PHBU 2 886 1 825 1 061 3 335 -13 %
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 18 432 25 256 -6 824 27 138 -32 %
Antall utskrivninger Rusomsorg 244 253 -9 224 9 %
Antall liggedøgn Rusomsorg 7 789 7 920 -131 7 241 8 %
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 3 260 3 507 -247 2 803 16 %

Nøkkeltall (mill kr) pr: Budsjettavvik Budsjettavvik

mars hittil i år (kr) hittil i år (%)

Driftsinntekter -7,7 -0,2 %
Kjøp av helsetjenester 9,5 -2,5 %
Varekostnader -6,8 2,1 %
Lønn & innleie -19,7 0,9 %
Av- og nedskrivninger 2,6 -1,7 %
Andre driftskostnader 15,5 -2,8 %
Finansposter 1,9 16,2 %
Totalt -4,8 -4,5 %

Regnskap 2013 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

mars mars mars hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset HF 0,5 0,4 0,1 0,6 1,2 -0,7 -8,6 5,0
Nordlandssykehuset HF 0,0 1,8 -1,8 -2,5 5,5 -8,0 -4,6 22,0
UNN HF 3,0 3,4 -0,4 6,2 10,3 -4,0 -7,0 41,0
Helse Finnmark HF -0,8 0,4 -1,2 -2,2 1,3 -3,5 0,4 5,0
Sykehusapotek Nord HF -0,1 -0,7 0,6 -0,7 -0,7 0,0 -0,4 0,0
Helse Nord IKT -1,5 -1,0 -0,5 -3,7 -2,9 -0,9 0,2 0,0
Helse Nord RHF 36,8 30,5 6,3 103,7 91,5 12,2 36,4 377,0
SUM Helse Nord 38,0 35,0 3,1 101,4 106,2 -4,8 16,4 450,0
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Tabell 9 Budsjettavvik i % av inntekt i mars og hittil i år. Kilde: ØBAK pr mars 2013. 
 

 
Tabell 10 Prognose Helse Nord pr. mars 2013. Kilde: ØBAK pr. mars 2013  

Budsjettavvik 
i % av inntekt

Budsjettavvik i 
% av inntekt

mars hittil i år
Helgelandssykehuset HF 0,1 % -0,2 %
Nordlandssykehuset HF -0,6 % -0,9 %
UNN HF -0,1 % -0,3 %
Helse Finnmark HF -0,8 % -0,8 %
Sykehusapotek Nord HF 2,3 % 0,0 %
Helse Nord IKT -2,0 % -1,1 %
Helse Nord RHF 5,1 % 3,1 %
SUM Helse Nord 0,2 % -0,1 %

Prognose per mars 2013             
Helse Nord (tall i mill kroner)

Resultatmål 
2013

Prognose Avvik

Helgelandssykehuset HF 5 5 0
Nordlandssykehuset HF 22 0-22 -22  - 0
UNN HF 41 0-41 -41 til 0
Helse Finnmark HF 5 5 0
Sykehusapotek Nord HF 0 -1 -1
Helse Nord IKT 0 0 0
Helse Nord RHF 377 387 10
Sum Helse Nord 450 396 - 449 -54 til-1

Styremøte Helse Nord RHF 
29. april 2013 - sakspapirer

side 17



15 
 

 
Tabell 11 Resultat mars 2013, hittil i år og resultat sammenlignet med mars 2012. Kilde: ØBAK pr. mars 2013 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Endring ift 
2012

Endring i 
%

Basisramme 918 776 918 687 90 0 % 2 763 443 2 763 569 -127 0 % 87 009 3 %
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 130 353 138 226 -7 873 -6 % 395 950 415 336 -19 386 -5 % -6 292 -2 %
ISF kommunal medfinansiering 43 031 45 262 -2 231 -5 % 125 520 134 925 -9 405 -7 % -831 -1 %

Samlet ordinær ISF-inntek t 173 384 183 488 -10 104 -6 % 521 471 550 262 -28 791 -5 % -7 123 -1 %
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 11 960 7 563 4 396 58 % 33 902 28 847 5 055 18 % -1 479 -4 %
Gjestepasienter 7 052 3 853 3 199 83 % 16 359 11 336 5 022 44 % 3 516 27 %
Polikliniske inntekter 26 190 25 971 219 1 % 83 378 78 555 4 823 6 % -552 -1 %
Utskrivningsklare pasienter 1 163 1 937 -774 -40 % 3 475 5 795 -2 321 -40 % -3 917 -53 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 5 105 5 301 -196 -4 % 16 442 15 902 539 3 % -5 371 -25 %
Andre øremerkede tilskudd 22 012 17 130 4 882 29 % 65 069 51 913 13 156 25 % 19 119 42 %
Andre driftsinntekter 56 840 57 125 -285 0 % 171 638 176 656 -5 019 -3 % 3 199 2 %
Sum driftsinntek ter 1 222 482 1 221 055 1 427 0 % 3 675 174 3 682 836 -7 661 0 % 87 277 2,4 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 70 829 68 700 2 129 3 % 207 040 205 637 1 403 1 % -6 783 -3 %
Kjøp av private helsetjenester 54 725 58 359 -3 634 -6 % 168 608 179 514 -10 906 -6 % 16 005 10 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 100 490 101 774 -1 284 -1 % 330 665 323 823 6 842 2 % -18 467 -5 %
Innleid arbeidskraft 4 439 4 880 -442 -9 % 14 871 14 824 47 0 % -7 563 -34 %
Fast lønn 576 131 568 838 7 293 1 % 1 680 130 1 674 741 5 389 0 % 60 492 4 %
Overtid og ekstrahjelp 39 429 22 949 16 480 72 % 111 700 71 348 40 351 57 % 3 702 3 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 115 521 116 920 -1 399 -1 % 348 047 354 948 -6 901 -2 % -1 765 -1 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -35 826 -29 769 -6 057 20 % -105 469 -88 967 -16 502 19 % -9 856 10 %
Annen lønn 47 303 50 283 -2 980 -6 % 144 647 147 304 -2 658 -2 % -4 086 -3 %
Avskrivninger 50 096 50 408 -312 -1 % 148 940 151 527 -2 586 -2 % 3 092 2 %
Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 %
Andre driftskostnader 168 070 176 607 -8 537 -5 % 537 920 553 410 -15 490 -3 % -18 126 -3 %
Sum driftskostnader 1 191 206 1 189 948 1 259 0 % 3 587 098 3 588 110 -1 011 0 % 16 644 0,5 %
Driftsresultat 31 276 31 107 168 1 % 88 076 94 726 -6 650 -7 % 70 634 684 %
Finansinntekter 5 938 4 843 1 095 23 % 16 802 14 529 2 273 16 % 6 002 56 %
Finanskostnader -789 1 008 -1 798 -178 % 3 429 3 025 404 13 % -1 328 -28 %
Finansresultat 6 727 3 835 2 892 75 % 13 373 11 504 1 869 16 % 7 330 121 %
Ordinært resultat 38 003 34 942 3 061 9 % 101 449 106 230 -4 781 -5 % 77 964 476 %

Mars Akkumulert per Mars Akkumulert per Mars
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Investeringer 
 

 
Tabell 12 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. 3-2013. Kilde ØBAK pr. mars 2013 

Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %
(mill kr) 2002-2012 2013* 2013  hittil 2013
Helse Nord RHF 59,9 224,0 283,9 14,5 5 %
Helse Finnmark 46,1 103,0 149,1 9,1 6 %
UNN 40,6 487,0 527,6 77,9 15 %
NLSH 277,6 596,4 874,0 124,2 14 %
Helgeland 13,1 58,7 71,8 3,6 5 %
Apotek 3,2 13,0 16,2 0,1 1 %
HN IKT 1,5 1,5 10,2 682 %
SUM Helse Nord 442,1 1482,1 1 924,2 239,6 12 %

* ramme til HN IKT fra RHF ikke bevilget enda 
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Likviditet 

 
Figur 6 Likviditet i foretaksgruppen. Budsjett, regnskap og limit kassakredit 

 
Personal   
 
Bemanning 
Lønnskostnader knyttet til innleie og nettolønn, alle tall i 1.000. 

 
Figur 7: Kostnad innleie 1.kvartal 2013 

 
Figur 8 Lønnskostnader 1. kvartal 2013, eksklusiv innleie/pensjon/arb.g.avg.  
 
 
Sykefravær 
 

-1 000 000

-800 000

-600 000

-400 000

-200 000

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

2 200 000

2 400 000

2 600 000

Likviditet 2013 - Helse Nord (i 1000 kr)

Budsjett

Regnskap 

Limit kassakreditt

4000

5000

6000

jan feb mar

Innleie 2013

550 000

600 000

650 000

jan feb mar

Nettolønn 2013

Styremøte Helse Nord RHF 
29. april 2013 - sakspapirer

side 20



18 
 

 
Tabell 13 Sykefravær januar-februar 2012 og 2013.   
 

 
Tabell 14 Endring sykefravær februar 2012 og 2013 
 

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær under 
56 dager

Herav under 
16 dager

Totalt 
fravær

Fravær over 
56 dager

Fravær under 
56 dager

Herav under 
16 dager

Helgelandssykehuset HF 8,0% 4,1% 3,9 % 2,3 % 7,8% 3,5% 4,2 % 2,6 %
Nordlandssykehuset HF 8,5% 4,0% 4,5 % 3,2 % 9,3% 4,3% 5,0 % 3,1 %

Universitetssykehuset HF 8,9% 3,5% 5,5 % 3,5 % 9,2% 3,9% 5,4 % 4,3 %

Helse Finnmark HF 8,7% 3,4% 5,3 % 3,6 % 9,8% 4,7% 5,1 % 3,3 %
Sykehusapotek Nord HF 8,7% 4,3% 4,4 % 3,7 % 8,0% 2,2% 5,7 % 3,7 %
Helse Nord IKT 5,0% 1,7% 3,3 % 2,6 % 3,4% 0,8% 2,6 % 1,8 %
Helse Nord RHF 0,8% 0,1% 0,6 % 0,6 % 3,2% 1,2% 2,0 % 0,8 %
SUM Helse Nord 8,5% 3,6% 4,9 % 3,3 % 9,0% 4,0% 5,0 % 3,6 %

jan-feb 12 jan-feb 13

Totalt 
fravær

Fravær over 56 
dager

Fravær under 
56 dager

Herav under 
16 dager

Helgelandssykehuset HF -0,2% -0,5% 0,3 % 0,3 %
Nordlandssykehuset HF 0,8% 0,3% 0,4 % -0,1 %

Universitetssykehuset HF 0,3% 0,4% -0,1 % 0,8 %

Helse Finnmark HF 1,1% 1,3% -0,2 % -0,3 %
Sykehusapotek Nord HF -0,8% -2,1% 1,3 % -0,1 %
Helse Nord IKT -1,6% -0,9% -0,7 % -0,8 %
Helse Nord RHF 2,4% 1,0% 1,4 % 0,2 %
SUM Helse Nord 0,5% 0,4% 0,1 % 0,3 %

Endring
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Møtedato: 29. april 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan Norum, 75 51 29 00   Bodø, 23.4.2013 
 

Styresak 49-2013 Ventetider og fristbrudd – rapport fra 

helseforetakene, informasjon om regionalt 

prosjekt og vurdering/opplegg for økonomiske 

sanksjoner, oppfølging av styresak 113-2012 

og 124-2012 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Formålet med denne saken er å gi styret en orientering om: 
• Erfaringer og status av det etablerte regionale prosjektet for å unngå fristbrudd 
• Effekten av honoreringstiltak til helseforetakene  

 
Frist for oppstart av behandling er fastsatt ut fra sykdommens alvorlighetsgrad og 
mulighet for nytte av behandlingen. Derfor er det viktig å sikre at fristbrudd ikke 
forekommer. Rett behandling til rett tid og ingen fristbrudd i regionen er i henhold til 
Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt.  
 
Gjennomføring av prosjekt og resultater 
 
Prosjekt for å unngå fristbrudd 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd – konkrete 
forslag til tiltak, oppfølging av styresak 101-2012 i styremøte, den 31. oktober 2012. 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 3: Styret viser til det planlagte regionale prosjektet 
for å redusere ventetid og unngå fristbrudd og ber om å bli orientert om erfaringene innen 
utgangen av første tertial 2013. 
 
Prosjektet ble etablert i november 2012 og avsluttes i mai 2013. Det er etablert en 
prosjektgruppe med representanter fra helseforetakene og konserntillitsvalgte.  
 
Fagsjefene i Helse Nord er styringsgruppe. Mandatet er avgrenset til å påvise tiltak som 
er nyttige og gjennomførbare i prosjektperioden. Prosjektgruppen har konkludert med 
at det er stort behov for gode prosedyrer knyttet til håndtering av nært forestående 
fristbrudd. Dette for å sikre mest mulig korrekt oversikt over truende fristbrudd og hva 
som skal gjøres for å unngå fristbrudd. Bedre kommunikasjon, og utnyttelse av Fritt 
sykehusvalg inngår i dette.   
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Prosjektgruppen har utarbeidet forslag på fem prosedyrer. Disse er i hovedsak knyttet 
til forebygging, men også håndtering av fristbrudd. Prosedyrene skal gjelde i hele 
regionen.   
 
Prosjektgruppen vil komme med konkrete anbefalinger om tiltak som er nødvendige for 
å sikre implementering av rutinene og påfølgende effekt. I hovedsak vil anbefalingene 
gjelde opplæring og lederoppfølging.  
 
Det gjøres oppmerksom på at prosjektgruppen ikke har tatt høyde for foreslåtte 
endringer i Pasient- og brukerrettighetsloven. Dette fordi det er uklart, når endringer 
trer i kraft, og det er ingen kunnskap om overgangsperioden. Det ligger i forslag til 
Stortinget at endringer trer i kraft 1. januar 2015. 
 
Honoreringstiltak  
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 115-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen, 
rammer og føringer i styremøte, den 31. oktober 2012. Styret fattet følgende vedtak i 
punkt 5: Styret setter av 33 mill kroner for å stimulere helseforetakene til å nå nasjonale 
og regionale kvalitetskrav, spesielt med fokus på ventetider og fristbrudd. Adm. direktør 
bes om å legge frem en styresak i neste styremøte som beskriver et opplegg hvor man 
disponerer dette beløpet for blant annet å honorere helseforetak som har nådd kravene 
innen utgangen av 1. kvartal 2013. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 141-2012 Ventetider og fristbrudd, opplegg 
for honorering av helseforetak som når kravene – oppfølging av styresak 115-2012 i 
styremøte, den 28. november 2012. Styret fattet følgende vedtak: Styret i Helse Nord 
RHF slutter seg til adm. direktørs opplegg for disponering av 33 mill. kroner for å nå 
nasjonale og regionale kvalitetskrav innen ventetider og fristbrudd. 
 
Opplegget er slik at helseforetak som oppnår fastsatt mål skal honoreres. Honorering 
gjaldt i perioden desember 2012 til og med mars 2013. Tabellen nedenfor viser 
tidspunkt for måling, målkrav og beløp til utbetaling. Restbeløp 3 mill kroner pluss det 
som ikke kommer til utbetaling holdes tilbake i RHF-et.  
 
Tidspunkter Fristbruddskrav HFIN HF HSYK NLSH UNN Totalt 
01.01.2013 <7 % 1,2 1,2 2,6 5 10 
01.03.2013 <5 % 1,2 1,2 2,6 5 10 
01.04.2013 <3 % 1,2 1,2 2,6 5 10 

Tabell 1: Tidspunkt for måling, målkrav og beløp til utbetaling 
 
Pr. 1. januar 2013 oppnådde Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-
Norge HF målsettingen om ≤ 7 %.  
 
Pr. 1. mars 2013 oppnådde Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-
Norge HF  målsetningen på ≤ 5 %. 
 
Pr. 1. april 2013 oppnådde Helgelandssykehuset HF målsetningen på ≤ 3 %. 
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Status pr. helseforetak pr. 1. april 2013 sammenlignet med status før tiltak:  

 
Tabell 2: Andel fristbrudd ordinært avviklede per foretak i Helse Nord.  
 
Status Helse Nord pr. 1. april 2013 sammenlignet med de øvrige regionene: 

 
Tabell 3:  Andel fristbrudd ordinært avviklede per region 
 
 Vurdering 
Effekten av det regionale prosjektets leveranse har så langt vært begrenset. 
Implementering og forankring vil skje etter prosjektets avslutning i mai/juni 2013. Det 
forventes positive effekter både på kort og lang sikt av forbedrede prosedyrer og 
rutiner.  
 
Helse Nord har redusert fristbrudd ned til 7 % siden oppstart av honoreringstiltak. Av 
tabeller 1 og 2 fremgår det at helseforetakene har ulik måloppnåelse. Utfordringen er 
størst i Helse Finnmark HF. I dette helseforetaket har honoreringsordningen ikke hatt 
effekt. Den mest positive utvikling har skjedd i Helgelandssykehuset HF. Totalt sett er 
Helse Nord fortsatt den regionen med høyest andel fristbrudd, men forskjellene til de 
øvrige regionene er redusert.  
 
Av avsatte 30 mill kroner til tiltaket er det 20,6 mill kroner igjen som ikke er fordelt.  
 
Helse Nord er ikke i mål når det gjelde styringskrav for fristbrudd og videre tiltak må 
vurderes.    
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å følge opp fristbruddprosjektet for å 
sikre en ytterligere reduksjon i ventetid og fristbrudd gjennom bedre prosedyrer og 
rutiner. 

 
2. Helse Nord har ikke nådd målsettingen om null fristbrudd, men tre av fire 

helseforetak har hatt en meget positiv utvikling. Styret ber adm. direktør vurdere 
tiltak for å redusere fristbruddandelen i Helse Finnmark HF.   

 
 
Bodø, den 23. april 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør  
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Møtedato: 29. april 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Trond M. Elsbak, 75 51 29 17  Bodø, 23.4.2013 
 

Styresak 51-2013 Stiftelse av Helsetjenestens Driftsorganisasjon 

for Nødnett HF (HDO HF) 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
1. Hva saken gjelder 
Denne saken følger opp vedtak i sak 006-2013 Helse Sør-Øst RHF, sak 19/13 Helse 
Midt-Norge RHF, sak 13-2013 Helse Nord RHF, og sak 028/13 Helse Vest RHF om å 
stifte Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF som et nytt felleseid 
helseforetak.   
 
Helseforetakslovens § 9 krever at styret selv i regionale helseforetak treffer vedtak om å 
opprette helseforetak. Som følge av at kompetansen ikke kan delegeres (som ved 
opprettelse av ansvarlig selskap og aksjeselskap) fremmes derfor likelydende styresak i 
de fire regionale helseforetakene.  
 
De fire administrerende direktører behandlet saken i møte 22. april 2013 og har 
besluttet å fremme en likelydende styresak for styrene med felles tilrådning. 
 
2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Stiftelsesprosessen 
Stiftelse av Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skjer ved at styrene i de 
regionale helseforetakene fatter likelydende vedtak om å opprette foretaket i henhold 
til fremlagte stiftelsesdokument, herunder vedtekter, og for øvrig med det innhold som 
fremgår av helseforetaksloven § 9. Loven åpner ikke for at stiftelse av helseforetak kan 
delegeres, det innebærer at stiftelsesprosessen her blir noe annerledes enn den har 
vært ved stiftelsen av andre fellesseide selskaper som ikke er helseforetak.  
 
Helseforetaket vil være stiftet per tidspunkt for siste styrevedtak.  
 
Opprettelsen av Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF som et felleseid 
helseforetak forutsetter videre at styrene inngår skriftlig selskapsavtale som vedlagt 
denne styresak (Foretaksavtale).  
 
I tilfeller hvor ett regionalt helseforetak oppretter helseforetak, blir 
stiftelsesprotokollen signert av samtlige medlemmer av styret som stifter. Ved 
opprettelse av et felleseid helseforetak anses det mest hensiktsmessig at det formelle 
stiftelsesdokumentet (stiftelsesprotokollen) og foretaksavtalen signeres av 
styrelederne i hvert av de regionale helseforetakene etter fullmakt fra styret. Det tilrås 
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derfor at styrene gir styreleder fullmakt til å signere vedlagte stiftelsesdokument og 
foretaksavtale i fire eksemplarer, hvorav ett eksemplar til hver av partene.  
 
Stiftelsesdokumentet (stiftelsesprotokoll) 
Stiftelsesdokumentet inneholder utkast til vedtekter for Helsetjenestens 
Driftsorganisasjon for Nødnett HF, angivelse av det kapitalinnskudd stifterne skal tilføre 
helseforetaket ved stiftelsen, en overordnet beskrivelse av utskilling og overføring av 
dagens virksomhet fra Sykehuset Innlandet HF, angivelse av valgte styremedlemmer, 
samt angivelse av valgt revisor for foretaket.  
 
Som det fremgår av stiftelsesdokumentet punkt 3. tilrås det at Helsetjenestens 
Driftsorganisasjon for Nødnett HF stiftes med en kapital på 53 millioner kroner, hvorav 
10 millioner er tiltenkt for å finansiere behov for arbeidskapital, mens 43 millioner skal 
finansiere overtakelse av fisjonsbalanse fra Sykehuset Innlandet HF. Det er vedtatt1

 

 at 
eierne hver skal ha en eierandel på 20 % i det felleseide helseforetaket, med unntak av 
Helse Sør-Øst RHF som skal ha en eierandel på 40 %, og eiernes innskudd vil bli fordelt 
forholdsmessig i henhold eierandel. 

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skal tentativt overta virksomheten 
Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett som i dag er en del av Sykehuset 
Innlandet HF 1. juni 2013, jf. stiftelsesprotokollen punkt 4. Overdragelsen skjer ved at 
dagens Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett blir utskilt fra Sykehuset 
Innlandet HF og deretter overført til det nye helseforetaket. Overføringen skjer som en 
samlet overdragelse av virksomheten i henhold til helseforetaksloven § 50, dvs til 
kontinuitet og slik at alle tilhørende eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser 
og forpliktelser som i dag er en del av virksomheten Helsetjenestens Driftsorganisasjon 
for Nødnett i Sykehuset Innlandet HF følger med. Overdragelsen innebærer en 
virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand, noe som blant annet innebærer 
at de ansattes rettigheter og forpliktelser etter arbeidsforholdet i all hovedsak blir 
videreført i det overtakende helseforetaket. 
 
Foretaksavtalen (selskapsavtale) 
Ved opprettelse av et felleseid helseforetak stiller helseforetakslovens § 9 krav til at det 
etableres en felles selskapsavtale (her ”Foretaksavtalen”) . Helseforetaksloven angir 
ikke hva som skal reguleres i en slik avtale, og det antas således at partene (stifterne) 
her står relativt fritt til å regulere de forhold som anses naturlig som følge av at 
eierskapet er delt mellom flere regionale helseforetak. 
 
De administrerende direktører har i fellesskap fått utarbeidet vedlagte forslag til 
foretaksavtale, som delvis er basert på krav/innhold i selskapsavtale for hhv. ansvarlige 
selskaper og interkommunale selskap. Vedlagte utkast til foretaksavtale inneholder 
blant annet bestemmelser om de regionale helseforetakenes eierandel (40 % + 20 % + 
20 % +20 %), innskuddsforpliktelse, fordeling av rettigheter og forpliktelser mellom 
eierne pro rata, samt stemmeregler (enstemmighetsprinsipp). Innskuddsforpliktelsene 
er beskrevet i punkt om Eiernes innskudd senere i saken. 

                                                        
1  Ref. sak 006-2013 Helse Sør-Øst RHF, sak 19/13Helse Midt-Norge RHF, sak 13-2013 Helse Nord RHF, og 
sak 028-13 Helse Vest RHF 
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Foretaksstyre 
I likhet med ordningen i de øvrige felleseide selskaper legges det opp til at hver eier 
oppnevner ett styremedlem hver, med unntak av Helse Sør-Øst RHF som oppnevner to.  
 
Fremlagte forslag til eieroppnevnte styremedlemmer er i overensstemmelse med 
helseforetakslovens krav til styresammensetning slik disse fremgår av § 21, herunder 
reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret som gjelder 
tilsvarende.  
 

 Rolle Navn RHF 
Styreleder Steinar Marthinsen Helse Sør-Øst RHF 
Nestleder Per Karlsen Helse Vest RHF 
Styremedlem Reidun Rømo Helse Midt-Norge RHF 
Styremedlem Trond M. Elsbak Helse Nord RHF 
Styremedlem Alice Beathe Andersgaard Helse Sør-Øst RHF 
Styremedlem Vegard Hermansson Ansattrepresentant (HDO) 
Styremedlem Mats Sønsteby Ansattrepresentant (HDO) 
Styremedlem Roar Schytte Ansattrepresentant (HDO) 

 
I det helseforetaket ved stiftelsen er uten ansatte og det ikke er gjennomført valg i 
henhold til gjeldende forskrift, må valget av styrerepresentanter fra de ansatte ved 
Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett -enheten ved Sykehuset Innlandet HF 
(som pr. 01.juni 2013 skal overføres til det nye foretaket) formelt stadfestes av 
stifterne. Disse styrerepresentantene tjenestegjør inntil det er gjennomført formelt valg 
i henhold til forskrift av 15. november 2002. 
 
I helseforetakets styremøter vil forøvrig 1-2 brukerrepresentanter bli invitert som 
observatører med forslagsrett, men ikke stemmerett. 
 
Eiernes innskudd 
For å sikre den løpende driften anbefaler de administrerende direktører at innskudd 
ved stiftelse av Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF dimensjoneres for å 
finansiere nødvendig arbeidskapital for foretaket, mindre investeringer samt 
overtakelse av fisjonsbalanse knyttet til overføring av dagens Helsetjenestens 
Driftsorganisasjon for Nødnett -enhet fra Sykehuset Innlandet HF til det nye foretaket. 
Det tilrås således at stifterne skyter inn 53 millioner kroner. Av det samlede innskuddet 
utgjør 43 millioner kroner finansiering av fisjonsbalanse, mens 10 millioner kroner 
utgjør finansiering av arbeidskapital.  
 
Innskuddet forutsettes fordelt etter eierandel slik at hver av eierne ved stiftelsen av 
helseforetaket gjør et innskudd på 10,6 millioner kroner, med unntak av Helse Sør-Øst 
RHF som gjør et innskudd på 21,6 millioner kroner. Denne innskuddsforpliktelsen vil 
forfalle straks helseforetaket er stiftet. 
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Foretakets revisor 
På vegne av det nye helseforetaket er det blitt gjennomført en anskaffelse av 
revisjonstjeneste, hvorav BDO AS (org. nr. 993606650) blitt innstilt som revisor for det 
nye foretaket. Villighetserklæring fra BDO AS ligger som et vedlegg til 
stiftelsespapirene. 
 
Administrerende direktørs anbefaling 
For å gjennomføre stiftelse av Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett som et 
felleseid helseforetak i henhold tidligere vedtak i styrene i de regionale helseforetakene 
og i samsvar med helseforetakslovens § 9 anbefaler de administrerende direktører at 
styret gir sin tilslutning til de vedlagte stiftelsespapirer og gir styreleder fullmakt til å 
signere disse. 
De administrerende direktører anbefaler videre at Steinar Marthinsen oppnevnes som 
leder for styret i Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF og at Per Karlsen 
oppnevnes som nestleder. I tillegg anbefales det at Alice Beathe Andersgaard, Reidun 
Rømo og Trond M. Elsbak oppnevnes som de øvrige eierrepresentantene i styret. 
For å sikre en forsvarlig egenkapital i det nye foretaket anbefaler de administrerende 
direktører at hvert enkelt av de regionale helseforetakene vedtar et innskudd av kapital 
i henhold til det som fremgår i saken med vedlegg. 
De administrerende direktører anbefaler i tillegg at styret slutter seg til innstillingen av 
BDO AS som revisor for det nye foretaket. 
 
 

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

1. Styret for Helse Nord RHF vedtar å stifte Helsetjenestens Driftsorganisasjon for 
Nødnett HF i henhold til vedlagte stiftelsesdokument, som omfatter 
styresammensetning, vedtekter og valg av revisor.  Vedlagte foretaksavtale 
godkjennes.  Styrets leder gis fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret 
Helse Nord RHF. 

 
2. Opprettelsen av Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skjer i 

samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og i henhold til likelydende 
styrevedtak. Helseforetaket vil formelt være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av 
de fire likelydende styrevedtak er fattet. 
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3. Som ledd i stiftelsen skal eierne skyte inn samlet innskudd på 53 millioner kroner, 
hvorav 10 millioner er finansiering av arbeidskapital, mens 43 millioner kroner 
gjelder finansiering av overtakelse av eksisterende eiendeler i Sykehuset Innlandet 
HF. Helse Nord RHFs andel av finansieringen er 10,6 millioner kroner (1/5). 

 
 
Bodø, den 23. april 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: 
• Foretaksavtale for Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF 
• Villighetserklæring fra revisor BDO AS 
• Stiftelsesprotokoll 
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FORETAKSAVTALE 
 

FOR 
 

HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF 
  
 
I forbindelse med stiftelse av Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF er det i dag 
inngått følgende avtale mellom foretakets eiere, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse 
Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, i henhold til helseforetaksloven § 9 annet ledd. 
 
1. Eierforhold - eiernes andeler i helseforetaket 
  
Foretaket har fire eiere, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og 
Helse Vest RHF, hvorav hver har en eierandel på 20 % i foretaket, med unntak av Helse Sør-
Øst RHF som har 40 %.  
 
I samme forhold deler eierne overføring av verdier fra helseforetaket til eierne som skjer i 
henhold til helseforetaksloven § 14, ansvar for tilføring av midler og oppgjør ved oppløsning 
av foretaket.  
 
2. Ansvar  
 
Utad hefter samtlige eiere ubegrenset for Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett  
HF sine forpliktelser. Overfor hverandre er deltakerne proratarisk ansvarlig i forhold til sin 
eierandel. 
 
En fordringshaver må først gjøre krav gjeldende mot Helsetjenestens Driftsorganisasjon 
for Nødnett HF. En fordringshaver som har krevd foretaket for klar og forfalt gjeld som 
ikke er betryggende sikret, kan gjøre kravet gjeldende mot en eller flere av eierne. For å 
gjøre kravet gjeldende mot eierne må fordringshaveren tidligst fire uker etter første 
påkrav sende ytterligere et påkrav til den opprinnelige skyldneren med betalingsfrist på 
minst fire uker, og betaling må ikke være mottatt innen utløpet av fristen, jf. 
helseforetaksloven § 7.  
 
Har en eier oppfylt helseforetakets forpliktelse, kan eieren straks søke tilbake sitt utlegg hos 
helseforetaket. Får han ikke dekning av helseforetaket kan eieren søke tilbake hos de andre 
eierne det som skulle falle på hver av disse etter størrelsen på deres eierandel.  
 
3. Eiernes innskudd  
 
Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF stiftes med en kapital på 53 millioner 
kroner hvorav 10 millioner er tiltenkt for å finansiere behov for arbeidskapital, mens 43 
millioner skal finansiere overtakelse av fisjonsbalanse fra Sykehuset Innlandet HF.  
 
Ved stiftelsen av helseforetaket skal hver av eierne gjøre et kontantinnskudd på 
kr. 10 600 000,-, med unntak av Helse Sør-Øst RHF som gjør et innskudd på 21 200 000.  
 
Innskuddsforpliktelsen forfaller til betaling straks helseforetaket er stiftet.  
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4. Foretaksmøte 
  
Samtlige eiere plikter å delta i foretaksmøte. 
  
Foretaksmøtet treffer sin beslutning ved enstemmighet dersom ikke annet fremgår av 
foretaksavtalen. 
 
5. Styre  

 
Eieroppnevnte styremedlemmer velges av foretaksmøtet i henhold til 
helseforetaksloven § 21 tredje ledd, dog slik at hver eier oppnevner ett styremedlem 
hver, med unntak av Helse Sør-Øst RHF som oppnevner to. Inntil tre styremedlemmer 
velges av og blant de ansatte. De ansatte velger også varamedlemmer i henhold til 
helseforetaksloven. 
 
6. Overdragelse  
  
Andeler i foretaket kan ikke overdras til andre enn de øvrige eierne. Overdragelse krever 
samtykke fra de øvrige deltakerne.  
  
7. Uttreden etter krav fra eier 
  
Den enkelte eier kan si opp selskapsforholdet og kreve seg utløst fra foretaket med to års 
skriftlig varsel til styret.  
  
Den enkelte deltaker kan kreve utløsing med øyeblikkelig virkning når:  
 

a. Eierens rett er blitt krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet og/eller 
b. Utløsing ellers tilsies ut fra vesentlige rimelighetshensyn.  

  
Uttreden kan forutsette behandling i foretaksmøtet for de regionale helseforetakene. 
 
Avtalen er underskrevet av samtlige fire deltakere, ved fullmektig, i fem eksemplarer – ett 
eksemplar til hver av eierne, i tillegg til ett eksemplar innsatt i protokollboken for referater 
fra foretaksmøter.  
 
Ved sin underskrift samtykker samtidig deltakerne i at registermelding kan sendes 
Foretaksregisteret, jf. Lov om foretaksregistrering § 4-4f. 
 
 
 

_______________________       ______________________  
     for Helse Sør-Øst RHF         for Helse Midt-Norge RHF   
  
  
  
  

______________________       ______________________  
      for Helse Nord RHF                for Helse Vest RHF  
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STIFTELSESPROTOKALL 
FOR  

HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON 
FOR NØDNETT HF 

 
 
 
Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene 
Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge 
RHF ble Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF stiftet 
29.april. 2013 som et felleseid helseforetak i medhold av lov om 
helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 
 
Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF (HDO HF) ble således 
stiftet gjennom vedtak i de fire RHF-styrene gjennomført  
25. april.2013 Helse Midt-Norge RHF  
25. april 2013 Helse Sør Øst RHF  
29. april 2013 Helse Nord RHF 
XX. april 2013 Helse Vest RHF 
 
hvorav tidspunkt for siste styrevedtak XX.04.2013, er stiftelsesdato. 
 
Tilstede som stiftere var  
 
Helse Midt-Norge RHF, repr. ved foretakets styre bestående av de 
medlemmer som fremkommer av sak xxx-2013 
 
Helse Sør-Øst RHF, repr. ved foretakets styre bestående av de 
medlemmer som fremkommer av sak 034-2013 
 
Helse Vest RHF, repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer 
som fremkommer av sak xxx-2013 
 
Helse Nord RHF, repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer 
som fremkommer av sak 51-2013 
 
1. Opprette Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett 
 
Det ble vedtatt å opprette helseforetaket  
 
Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF 
 
 
2. Vedtekter 
 
Som vedtekter ble protokollert: 
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§ 1 Navn 

Helseforetakets navn er Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF.  

  §2 Eier  

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF eies fullt ut av: 

Helse Sør-Øst RHF, org.nr; 991324968  
Parkgata 36  
2317 Hamar  

Helse Vest RHF, org.nr; 983658725  
Nådlandskroken 11 
4034 Stavanger  

Helse Midt-Norge RHF, org.nr; 983658776  
Strandvegen 1 
7500 Stjørdal 

Helse Nord RHF, org.nr; 883658752  
Sjøgata 10 
8038 Bodø 

Hver av eierne har en eierandel på 20 % i foretaket, med unntak av Helse Sør-Øst 
RHF som har 40 %.  

§ 3 Hovedkontor  

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF har sitt hovedkontor i Gjøvik 
kommune.  

§ 4 Formål  

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skal bidra til å realisere 
helsetjenestes samlede målsetninger for den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten, 
herunder nødvendig og lovpålagt samarbeid mellom regionale helseforetak og 
kommuner innen nødmeldetjenesten slik det fremgår av Lov om 
spesialisthelsetjenesten m.m., Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og 
Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. 

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skal bidra til å realisere enhetlige 
og stabile kommunikasjonsløsninger og fagsystemer som skal støtte opp om sørge for- 
ansvaret, samt bidra til nasjonalt samarbeid i spørsmål knyttet til videre utvikling av 
helsesektorens nødmeldetjeneste, herunder teknisk utvikling, test, implementering, 
drift og opplæring. 

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF plikter på forespørsel å yte 
effektive og brukervennlige tjenester til brukere av Nødnett i den akuttmedisinske 
kjeden innen de regionale helseforetakene med underliggende helseforetak og alle 
landets kommuner, samt til eventuelle andre relevante samarbeidspartnere innenfor 
den akuttmedisinske tjeneste. Helseforetaket har ikke adgang til å tilby sine tjenester 
på det kommersielle markedet eller med kommersielt øyemed.  
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Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF er organisert som en del av 
spesialisthelsetjenesten, og de overordnede politiske mål for helsetjenesten skal gjelde 
for virksomheten.  

§ 5 Helseforetakets virksomhet  

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF primære og prioriterte oppgaver er 
å: 

• levere landsdekkende stabile, kostnadseffektive, tidsriktige og brukervennlige 
tjenester som ivaretar spesialist- og primærhelsetjenesten behov  

• yte døgnåpen drift- og kundestøtte for foretakets brukere  

• levere tjenester som ivaretar nødvendige krav til informasjonssikkerhet, 
herunder tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet 

• bidra til utvikling av helsesektorens nødmeldetjeneste, herunder teknisk 
utvikling, test, implementering, drift og opplæring 

Helseforetaket skal i samarbeid med regionale IKT-enheter bidra til at hele 
nødmeldetjenesten samlet driftes enhetlig, forsvarlig og i henhold til gjeldende 
sikkerhetskrav 

§ 6 Foretaksmøtet 

Det skal avholdes to ordinære foretaksmøter årlig hvorav det ene skal avholdes innen 
utgangen av juni måned hvert år for behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig 
melding, jf. helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet ledd.  

Ytterligere foretaksmøter avholdes etter særskilte behov og innkalles etter beslutning 
av styret i ett eller flere av de regionale helseforetakene.  

§ 7 Styre 

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF ledes av et styre. 

Styret skal ha fra fem til ni medlemmer.  Inntil seks eieroppnevnte styremedlemmer, 
herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet. Inntil tre styremedlemmer 
velges av og blant de ansatte. De ansatte velger også varamedlemmer i henhold til 
helseforetaksloven. 

Styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte deltar ikke i behandling av saker 
som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, 
arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av 
tariffavtaler. 

Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske 
områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. 

Styremedlemmer tjenestegjør i to år med mindre annet er spesielt besluttet av 
foretaksmøtet. 
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I tillegg til ordinære styremedlemmer vil foretaket legge til rette for at to 
brukerobservatører kan delta i styremøter. Observatørene vil ha tale og forslagsrett, 
men ikke stemmerett.  

§ 8 Daglig leder 

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skal ha daglig leder. Daglig 
leder ansettes av styret. 

§ 9 Ledernes ansettelsesvilkår  

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skal utarbeide en årlig 
erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som en note i 
årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjelovens § 
6-16 a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i 
Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF innen utgangen av juni hvert 
år. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.  

§ 10 Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i de regionale helseforetakene og 
saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Helsetjenestens 
Driftsorganisasjon for Nødnett HF  

Foretaksmøtet i de regionale helseforetakene skal treffe vedtak i alle saker som 
antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, 
forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. 
helseforetaksloven § 30. Dette gjelder blant annet saker som:  

• kan endre virksomhetens karakter  

• omfattende endringer i tjenestetilbudet 

• deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette  

• utskilling av større deler av virksomheten 

Styret skal oversende alle saker som i henhold til lov eller vedtekter, skal 
forelegges foretaksmøtet til Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-
Norge RHF og Helse Vest RHF før vedtak treffes.  

§ 11 Salg av foretakets eiendommer 

Vedtak om salg av eller pantsettelse av faste eiendommer skal vedtas av 
foretaksmøtet i Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF etter forslag 
fra styret, jf. helseforetaksloven § 31, jf. § 10. Styret i Helsetjenestens 
Driftsorganisasjon for Nødnett HF kan likevel beslutte salg av fast som 
helseforetaket eier når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner, 
med mindre lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. 

§ 12 Låneopptak  

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF kan ikke oppta lån fra andre 
enn Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og/eller Helse 
Vest RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styrene i de fire regionale 
helseforetakene. 
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§ 13 Melding til eierne 

Styret skal hvert år sende en melding til sine eiere, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord 
RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF som omfatter styrets 
plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. 

Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise 
hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser 
som er gitt av de regionale helseforetakene som eier. Denne delen av 
plandokumentet vil inngå i de regionale helseforetakenes plandokument som 
igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års 
statsbudsjett. 

Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende 
drift, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av 
virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med 
forslag til finansiering. 

Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg 
og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk 
kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i 
forhold til Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HFs plandokument. 

§ 14 Arbeidsgivertilknytning  

Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.  

§ 15 Kontaktmøter med kommuner o.a.  

Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skal som et minimum ha faste 
kontaktmøter med representanter for den kommunale primærhelsetjenesten, to 
ganger per år. Tilsvarende møter bør også holdes med øvrige relevante 
interessenter i foretakets område.  

§ 16 Endring av vedtektene  

Endring av disse vedtektene foretas av foretaksmøtet i Helsetjenestens 
Driftsorganisasjon for Nødnett HF, jf. helseforetaksloven § 12. Styret vurderer og tar 
eventuelt opp endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta 
helseforetakets formål og hovedoppgaver. 

 
 
3. Kapital 
 
Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF stiftes med en kapital 
på 53 millioner kroner hvorav 10 millioner er tiltenkt for å finansiere 
behov for arbeidskapital, mens 43 millioner skal finansiere overtakelse 
av fisjonsbalanse fra Sykehuset Innlandet HF.  
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4. Overføring av virksomhet 
 
Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF skal per 1. juni 2013 overta 
virksomheten Helsetjenestens Driftsorganisasjon med tilhørende eiendeler, rettigheter, 
herunder offentlige tillatelser og forpliktelser som i dag er en del av Sykehuset Innlandet 
HF. 
 
Overføringen skjer på grunnlag av avtale om overdragelse av virksomhet som 
forutsettes inngått mellom Sykehuset Innlandet HF og Helsetjenestens 
Driftsorganisasjon for Nødnett HF før 15. mai 2013 
 
5. Som styremedlemmer ble følgende personer valgt: 
 
Styreleder   Steinar Marthinsen   (Helse Sør-Øst RHF) 
Nesteleder  Per Karlsen   (Helse Vest RHF) 
Styremedlem  Reidun Rømo   (Helse Midt-Norge RHF) 
Styremedlem  Trond M. Elsbak  (Helse Nord RHF) 
Styremedlem  Alice Beathe Andersgaard (Helse Sør-Øst RHF) 
 

Styremedlem   Vegard Hermansson   (valgt av de ansatte) 
Styremedlem   Mats Sønsteby  (valgt av de ansatte) 
Styremedlem   Roar Schytte   (valgt av de ansatte) 
 

Varamedlem   Jan Vilnes    (valgt av de ansatte) 
Varamedlem   Knut R. Haugen  (valgt av de ansatte) 
Varamedlem   Kristian Frogner  (valgt av de ansatte) 
 

Helseforetaket er ved stiftelsen uten ansatte. De ansatte ved Sykehuset Innlandet HF, 
som pr. 01.06.2013 skal overføres til det nye foretaket har gjennomført et valg av 
representanter til styret. Da dette valget ikke er gjennomført valg i henhold til gjeldende 
forskrift, stadfestes valget av stifterne.  Disse styrerepresentantene tjenestegjør inntil 
det er gjennomført formelt 
valg i henhold til forskrift av 15. november 2002.  

 

6. Som helseforetakets revisor ble valgt: 
 
BDO AS, org. nr. 993 606 650 
 
 
 

********** 
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Beslutningene over meldes til Foretaksregisteret. 
 
Protokollen ble undertegnet av de regionale helseforetakenes 
styreledere etter fullmakt fra de respektive styrene jf. sak xxx-2013 
Helse Midt-Norge RHF, sak 51-2013Helse Nord RHF, sak 034-2013 Helse 
Sør-Øst RHF og sak xxx-2013 Helse Vest RHF. 
 
 
Helse Midt-Norge RHF 
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Helse Sør-Øst RHF 
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