
 

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 

 

 

Presseprotokoll 

 

 
   

 
 

 

 

Vår ref.:     
2012/338-35/012 

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

Sted/Dato: 
Gardermoen, 28/29.4.2013 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 28. april 2013 – kl. 19.30 

29. april 2013 – kl. 8.30 
Møtested: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
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 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 

Navn:  
Inger Lise Strøm nestleder 

 
Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Finn Henry Hansen direktør (deltok kun 29. april 2013) 
Jan Norum fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Tor Solbjørg revisjonssjef 



 

Styresak 40-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 40-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 41-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. mars 2013 
Sak 42-2013 Ti nye grep for bedre sykehus – statsrådens styringsbudskap, 

politiske mål og forventninger til sykehusene, status i Helse Nord 
Sak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 44-2013 Budsjett 2013 – justering av rammer nr. 1 
Sak 45-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Breivika, nytt 

pasienthotell – prosjektramme og stadfestelse av vedtak om 
byggestart 

Sak 46-2013 Oppgaver og organisering av Nasjonal ledelsesutvikling  
Sak 47-2013 Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse 

Nord 
Sak 48-2013 Regional handlingsplan for rehabilitering 2012-2016 

Adm. direktør trakk saken fra behandling i dette styremøtet. 
Sak 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. 

Sak 50-2013 System for innføring av nye metodar i helsetenesta – etablering av 
”bestillarforum RHF” 

Sak 51-2013 Stiftelse av Helsetjenestens Driftsorganisasjon  
for Nødnett HF (HDO HF) 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 52-2013 Søknad om samisk nasjonal kompetansetjeneste,  
psykisk helsevern og rus 

Sak 53-2013 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
Sak 54-2013 Referatsaker 
 1. Brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 20. mars 2013 ad. 

behovet for flere lærlinger i Norge – et nasjonalt anliggende, jf. 
styresak 153-2012  

 2. Uttalelse fra Vadsø formannskap av 25. februar 2013 ad. fortsatt 
drift ved Finnmarkskollektivet 

 3. Uttalelse fra Fylkesordføreren i Troms av 26. mars 2013 ad. 
oppfordring til Helse Nord RHF og UNN Helseforetak om å ta 
samfunnsansvar ved pasientreiseanbud 

 4. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 2. april 2013 ad. avslutning – 
tilsyn med håndtering og vurdering av henvisninger og 
utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft ved 
Nordlandssykehuset HF, Bodø, jf. styresak 95-2012/1 

  



 

 5. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, 
den 17. april 2013 

 6. Brev fra overlege Jan Holt av 23. april 2013 ad. styresak Helse 
Nord 47-2013: Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig 
fødte i Helse Nord 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 7. Brev fra Elin Merethe Jenssen av 26. april 2013 ad. styresak 47-
2013 bekymringer for det ekstrem premature barnet og deres 
familie 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

Sak 55-2013 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 

Styresak 41-2013  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 21. mars 2013 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 21. mars 2013 godkjennes.  
 
 

Styresak 42-2013 Ti nye grep for bedre sykehus – statsrådens 
styringsbudskap, politiske mål og 
forventninger til sykehusene, status i Helse 
Nord 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar saken til orientering. 
 
2. De ti grep for bedre sykehus – statsrådens styringsbudskap, politiske mål og 

forventninger berører ansattes hverdag i helseforetakene i forskjellig grad. Styret i 
Helse Nord RHF vil påpeke behovet for at reell medbestemmelse ivaretas gjennom 
tidlig involvering av tillitsvalgte og vernetjenesten i gjennomføringen av tiltakene.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
  



 

Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar saken til orientering. 
 
2. De ti grep for bedre sykehus – statsrådens styringsbudskap, politiske mål og 

forventninger berører ansattes hverdag i helseforetakene i forskjellig grad. Styret i 
Helse Nord RHF vil påpeke behovet for at reell medbestemmelse ivaretas gjennom 
tidlig involvering av tillitsvalgte og vernetjenesten i gjennomføringen av tiltakene.  

 
 

Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
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 iverksette nødvendige 
tiltak for å nå kravet i oppdragsdokument 2013 på 65 dager gjennomsnittlig avviklet 
ventetid.   

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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 iverksette nødvendige tiltak for å nå kravet i 
oppdragsdokument 2013 på 65 dager gjennomsnittlig avviklet ventetid.   

 
 

Styresak 44-2013 Budsjett 2013 – justering av rammer nr. 1 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til at pensjonskostnadene reduseres midlertidig i 2013. Helseforetakene 

pålegges å disponere frigjorte ressurser på en slik måte at langsiktig handlefrihet 
styrkes.  

 
 



 

2. Helseforetakenes inntektsrammer justeres som følger: 
 

 
 
3. Styret tar disponeringene foretatt av adm. direktør til orientering.  
 
4. Nordlandssykehuset HFs rammer for låneopptak settes til 230 mill kroner til Bodø 

og 300 mill kroner til Vesterålen. 

Rammer 2013 (tall i 1000 kr) 

Basisramme 2013 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

Sum vedtatt basisramme 2013 1 141 202 372 000 1 405 829 4 475 756 2 691 186 1 139 848 11 225 820

Miljøgiftsenter -800 800 0

Nasj.komp.senter for klinisk pasientsikkerhet -1 400 1 400 0

Prosjekt "Liverpool Care Pathway" -1 600 1 600 0

MR SSJ -1 000 1 000 0

Kvalitetsmidler tildeling 2012, flyttet til 2013 -2 000 2 000 0

DRG-nettverk -100 100 0

Brystrekonstruksjon tildeling 2012, flyttet til 2013 -500 500 0

Brystrekonstruksjon tildeling 2013 -10 850 8 100 2 150 600 0

Prosjekt reduksjon av ventetid/fristbrudd -420 420 0

Stimuleringsmidler fristbrudd 1.1. 2013 -5 000 5 000 0

Stimuleringsmidler fristbrudd 1.3. 2013 -6 200 5 000 1 200 0

Stimuleringsmidler fristbrudd 1.4 2013 -1 200 1 200 0

Drift av nasjonale registre, nakke/rygg-register og HISREG -1 700 1 700 0

Tromsø 7 undersøkelse -3 000 3 000 0

Forskning -34 000 30 000 4 000 0

Svalbard, bortfall av gjestepasientinntekter -1 200 1 200 0

Fagnettverksmidler -750 22 526 202 0

Samarbeidsprosjekt e-læring i hjemmerespiratorbehandling -250 250 0

Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. -2 500 2 500 0

Tertialets forbedringsarbeid, Hjertemedisinsk Avdeling UNN -250 250 0

Sum justert basisramme 2013 1 080 582 357 900 1 405 851 4 536 182 2 699 358 1 145 948 11 225 820

Øvrig ramme 2013 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Omlegging arbeidsgiveravgift 749                49 826          25 775          76 350          

Sykestueprosjekt 8 565             8 565             

Kvalitetsregistre 29 787          29 787          

Tilskudd til turnustjeneste 151               757               1 754            1 268            772               4 701             

Tilskudd til turnustjeneste - justering til oppdragsdok 12                  64                  149               108               66                  399                

SUM 30 699          -                 9 386             51 728          27 151          838                119 802        

Øremerket tilskudd 2013 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

NST 33 781          33 781          

Senter for antibiotikaresistens (nasjonal tjeneste) 3 426             3 426             

NMK (nasjonal tjeneste) 7 091             7 091             

Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 066             2 066             

Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 066             2 066             

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 47 000          47 000          

Ufordelt kompetansesentra 582               582                

Klinisk eksponeringsterapi psykisk helse - opplæringskostnader 300               300                

Rusmestringsenhet Fengsel 1 007            749               1 756            

Rusmestringsenhet Fengsel tilpasnng til oppdragsdok 25                  19                  44                  

Forskning resultatbasert 23 700          2 268            34 905          4 823            1 804            67 500          

Forsøksordning tannhelsetjenester 4 100            4 100            

Barn som pårørende 331               2 788            557               325               4 000            

SUM 73 348          -                 2 599             89 490          6 148             2 129             173 713        

TOTAL SUM 1 184 629 357 900 1 417 835 4 677 400 2 732 656 1 148 915 11 519 335



 

5. Investeringsrammen til Helse Nord IKT settes til 155,5 mill kroner fo r 2013 
inkludert overføring av SECTRA fra Helse Nord RHF. 

 
6. Investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF økes med 5 mill 

kroner årlig i perioden 2013-2015 til anskaffelser innen infrastruktur i forbindelse 
med Tromsø 7-undersøkelsen.  

 
7. Styret ber adm. direktør om å disponere restbeløpet på 20,6 mill kroner fra 

stimuleringsmidler for reduksjon av fristbrudd til andre kvalitetsfremmende tiltak i 
foretaksgruppen. Styret ber om å bli orientert om bruken av disse midlene i et 
senere styremøte. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til at pensjonskostnadene reduseres midlertidig i 2013. Helseforetakene 

pålegges å disponere frigjorte ressurser på en slik måte at langsiktig handlefrihet 
styrkes.  

 
  



 

2. Helseforetakenes inntektsrammer justeres som følger: 
 

 
 
3. Styret tar disponeringene foretatt av adm. direktør til orientering.  
 
4. Nordlandssykehuset HFs rammer for låneopptak settes til 230 mill kroner til Bodø 

og 300 mill kroner til Vesterålen. 

Rammer 2013 (tall i 1000 kr) 

Basisramme 2013 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

Sum vedtatt basisramme 2013 1 141 202 372 000 1 405 829 4 475 756 2 691 186 1 139 848 11 225 820

Miljøgiftsenter -800 800 0

Nasj.komp.senter for klinisk pasientsikkerhet -1 400 1 400 0

Prosjekt "Liverpool Care Pathway" -1 600 1 600 0

MR SSJ -1 000 1 000 0

Kvalitetsmidler tildeling 2012, flyttet til 2013 -2 000 2 000 0

DRG-nettverk -100 100 0

Brystrekonstruksjon tildeling 2012, flyttet til 2013 -500 500 0

Brystrekonstruksjon tildeling 2013 -10 850 8 100 2 150 600 0

Prosjekt reduksjon av ventetid/fristbrudd -420 420 0

Stimuleringsmidler fristbrudd 1.1. 2013 -5 000 5 000 0

Stimuleringsmidler fristbrudd 1.3. 2013 -6 200 5 000 1 200 0

Stimuleringsmidler fristbrudd 1.4 2013 -1 200 1 200 0

Drift av nasjonale registre, nakke/rygg-register og HISREG -1 700 1 700 0

Tromsø 7 undersøkelse -3 000 3 000 0

Forskning -34 000 30 000 4 000 0

Svalbard, bortfall av gjestepasientinntekter -1 200 1 200 0

Fagnettverksmidler -750 22 526 202 0

Samarbeidsprosjekt e-læring i hjemmerespiratorbehandling -250 250 0

Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. -2 500 2 500 0

Tertialets forbedringsarbeid, Hjertemedisinsk Avdeling UNN -250 250 0

Sum justert basisramme 2013 1 080 582 357 900 1 405 851 4 536 182 2 699 358 1 145 948 11 225 820

Øvrig ramme 2013 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Omlegging arbeidsgiveravgift 749                49 826          25 775          76 350          

Sykestueprosjekt 8 565             8 565             

Kvalitetsregistre 29 787          29 787          

Tilskudd til turnustjeneste 151               757               1 754            1 268            772               4 701             

Tilskudd til turnustjeneste - justering til oppdragsdok 12                  64                  149               108               66                  399                

SUM 30 699          -                 9 386             51 728          27 151          838                119 802        

Øremerket tilskudd 2013 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

NST 33 781          33 781          

Senter for antibiotikaresistens (nasjonal tjeneste) 3 426             3 426             

NMK (nasjonal tjeneste) 7 091             7 091             

Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 066             2 066             

Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 066             2 066             

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 47 000          47 000          

Ufordelt kompetansesentra 582               582                

Klinisk eksponeringsterapi psykisk helse - opplæringskostnader 300               300                

Rusmestringsenhet Fengsel 1 007            749               1 756            

Rusmestringsenhet Fengsel tilpasnng til oppdragsdok 25                  19                  44                  

Forskning resultatbasert 23 700          2 268            34 905          4 823            1 804            67 500          

Forsøksordning tannhelsetjenester 4 100            4 100            

Barn som pårørende 331               2 788            557               325               4 000            

SUM 73 348          -                 2 599             89 490          6 148             2 129             173 713        

TOTAL SUM 1 184 629 357 900 1 417 835 4 677 400 2 732 656 1 148 915 11 519 335



 

5. Investeringsrammen til Helse Nord IKT settes til 155,5 mill kroner for 2013 
inkludert overføring av SECTRA fra Helse Nord RHF. 

 
6. Investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF økes med 5 mill 

kroner årlig i perioden 2013-2015 til anskaffelser innen infrastruktur i forbindelse 
med Tromsø 7-undersøkelsen.  

 
7. Styret ber adm. direktør om å disponere restbeløpet på 20,6 mill kroner fra 

stimuleringsmidler for reduksjon av fristbrudd til andre kvalitetsfremmende tiltak i 
foretaksgruppen. Styret ber om å bli orientert om bruken av disse midlene i et 
senere styremøte. 

 
 

Styresak 45-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
Breivika, nytt pasienthotell – prosjektramme 
og stadfestelse av vedtak om byggestart 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF stadfester tidligere vedtak om byggestart for pasienthotell i 

Tromsø, senest i styresak 71-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 
pasienthotell – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om 
detaljprosjektering og bygging, innenfor en kostnadsramme på 349 mill kroner pr 
april 2013, inklusiv byggelånsrenter og prisstigning i byggetiden (p50-2015).  
Investeringsrammen overføres til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 

2. Differansen mellom P50 og P85 på 26 mill kroner legges til Helse Nord RHF, og kan 
utløses etter gjeldende investeringsreglement.  

 
3. Styret tar til orientering at det er avdekket et økt behov for hotellsenger utover det 

prosjektet i utgangspunktet inneholder, samt Vardesenter, lærings- og 
mestringssenter og IKT-senter for Helse Nord IKT. Styret ber om at adm. direktør 
legger frem egen sak om dette i neste styremøte.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF stadfester tidligere vedtak om byggestart for pasienthotell i 

Tromsø, senest i styresak 71-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 
pasienthotell – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om 
detaljprosjektering og bygging, innenfor en kostnadsramme på 349 mill kroner pr 
april 2013, inklusiv byggelånsrenter og prisstigning i byggetiden (p50-2015).  
Investeringsrammen overføres til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 



 

2. Differansen mellom P50 og P85 på 26 mill kroner legges til Helse Nord RHF, og kan 
utløses etter gjeldende investeringsreglement.  

 
3. Styret tar til orientering at det er avdekket et økt behov for hotellsenger utover det 

prosjektet i utgangspunktet inneholder, samt Vardesenter, lærings- og 
mestringssenter og IKT-senter for Helse Nord IKT. Styret ber om at adm. direktør 
legger frem egen sak om dette i neste styremøte.  

 
 

Styresak 46-2013 Oppgaver og organisering av Nasjonal 
ledelsesutvikling 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Det etableres en styringsgruppe og en referansegruppe for Nasjonal 

ledelsesutvikling med sammensetning som beskrevet i dette notatet (modell A).  
 

2. Overordnet mandat for gruppen er å bidra til en helhetlig helsetjeneste for 
befolkningen på tvers av regionene gjennom å utvikle ledere som oppfyller felles 
forventninger til ledelse i spesialisthelsetjenesten.  
 

3. Kriterier for arbeidet er å gi kvalitetsmessig eller økonomisk merverdi for alle 
regioner, å bidra til gjennomføring av satsingsområder vedtatt av RHF -styrene 
vinteren 2013, og at tiltakene tar utgangspunkt i uttalte behov i foretakene.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Det etableres en styringsgruppe og en referansegruppe for Nasjonal 

ledelsesutvikling med sammensetning som beskrevet i dette notatet (modell A).  
 

2. Overordnet mandat for gruppen er å bidra til en helhetlig helsetjeneste for 
befolkningen på tvers av regionene gjennom å utvikle ledere som oppfyller felles 
forventninger til ledelse i spesialisthelsetjenesten.  
 

3. Kriterier for arbeidet er å gi kvalitetsmessig eller økonomisk merverdi for alle 
regioner, å bidra til gjennomføring av satsingsområder vedtatt av RHF -styrene 
vinteren 2013, og at tiltakene tar utgangspunkt i uttalte behov i foretakene.  

 
 

  



 

Styresak 47-2013 Organisering av intensivtilbud til svært for 
tidlig nyfødte i Helse Nord 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Intensivbehandling av svært for tidlig fødte nyfødte, før fullgåtte 26 uker (26+0) 

samles til Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.  
 

2. Styret i Helse Nord RHF ber Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø skal om å samarbeide om behandling av premature 
nyfødte i regionen ved blant annet å utarbeide felles rutiner og kriterier for 
behandling skal utvikles. Dette skal også inneholde inkl. rutiner for overflytting til 
Bodø når den medisinske tilstanden tilsier det og i samråd med de pårørende. 

 
3. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at det iverksettes tiltak for å opprettholde og 

utvikle kompetansen ved barneavdelingen i Nordlandssykehuset Bodø, f. eks. gjennom 
hospitering. 

 
Forslaget ble vedtatt mot to stemmer (Inge Myrvoll og Jan Sahl). 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Intensivbehandling av svært for tidlig fødte nyfødte, før fullgåtte 26 uker (26+0) 

samles til Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.  
 

2. Styret i Helse Nord RHF ber Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø om å samarbeide om behandling av premature nyfødte i 
regionen ved blant annet å utarbeide felles rutiner og kriterier for behandling inkl. 
rutiner for overflytting til Bodø når den medisinske tilstanden tilsier det og i samråd 
med de pårørende. 

 
3. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at det iverksettes tiltak for å opprettholde og 

utvikle kompetansen ved barneavdelingen i Nordlandssykehuset Bodø, f. eks. 
gjennom hospitering. 

 
Protokolltilførsel til styresak 47-2013 – stemmeforklaring: 
 
Ansattevalgte mener at det fremstår slik at medbestemmelse og medvirkning mellom 
det operative nivået og toppledelsen i Nordlandssykehuset ikke har fungert 
tilfredsstillende i aktuelle sak. Vi anmoder Nordlandssykehuset om å forbedre dialogen 
i linjen. 
 
Sissel Alterskjær /s/ Kari B. Sandnes /s/ Fredrik Sund /s/ Ann-Mari Jenssen /s/ 
 
 

kpa001
Tekstboks
I forbindelse med godkjenning av denne protokollen, jf. styresak 57-2013, viser styret til presiseringen fra ansattevalgte styremedlemmer av 3. mai 2013 ad. protokolltilførselen i styresak 47-2013: http://www.helse-nord.no/getfile.php/RHF/Styret/Styredokumenter/2013/Angaende_protokolltilforsel_sak_47-2013.pdf



 

Styresak 48-2013 Regional handlingsplan for rehabilitering 
2012-2016 

 
Adm. direktør trakk saken fra behandling i dette styremøtet. 
 
 

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. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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.   

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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.   

 
 

Styresak 50-2013 System for innføring av nye metodar i 
helsetenesta – etablering av ”Bestillarforum 
RHF” 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF sluttar seg til systemet for innføring av nye metodar i 
helsetenesta og etableringa av ”Bestillarforum RHF”. 
 
Enstemmig vedtatt. 



 

Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF sluttar seg til systemet for innføring av nye metodar i 
helsetenesta og etableringa av ”Bestillarforum RHF”. 
 
 

Styresak 51-2013 Stiftelse av Helsetjenestens 
Driftsorganisasjon for Nødnett HF (HDO HF) 

 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 

 
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 kr oner 
gjelder finansiering av overtakelse av eksisterende eiendeler i Sykehuset Innlandet 
HF. Helse Nord RHFs andel av finansieringen er 10,6 millioner kroner (1/5). 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 

 



 

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 kr oner 
gjelder finansiering av overtakelse av eksisterende eiendeler i Sykehuset Innlandet 
HF. Helse Nord RHFs andel av finansieringen er 10,6 millioner kroner (1/5). 

 
 

Styresak 52-2013 Søknad om samisk nasjonal 
kompetansetjeneste, psykisk helsevern og 
rus 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF støtter en utvidelse av SANKS til å omfatte kompetanse 

innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. 
 
2. Helse Nord RHF anbefaler søknaden fra Helse Finnmark HF om godkjenning av 

SANKS som nasjonal kompetansetjeneste etter de nye retningslinjer. Styret ber adm. 
direktør videresende søknaden innen felles frist 6. mai 2013. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF støtter en utvidelse av SANKS til å omfatte kompetanse 

innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. 
 
2. Helse Nord RHF anbefaler søknaden fra Helse Finnmark HF om godkjenning av 

SANKS som nasjonal kompetansetjeneste etter de nye retningslinjer. Styret ber adm. 
direktør videresende søknaden innen felles frist 6. mai 2013. 

 
 

Styresak 53-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Statsrådens besøk i Helse Nord v/Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, den 4. 
april 2013: Informasjon om programmet og statsrådens tilbakemelding 

- Besøk av Stortingets helse- og omsorgskomité i Tromsø, den 15. april 2013: 
Informasjon om programmet 

- Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 23. mai 2013 – kl. 10.30: Informasjon 
  



 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Økning av kapasitet innen radiologiske tjenester, oppfølging av styresak 66-2011, 

vedtakets punkt 4: 
o Styret i Helse Nord RHF ba om at det utredes muligheter for å øke egen 

kapasitet innen radiologiske tjenester, dersom det er faglig og økonomisk 
hensiktsmessig.  

o Informasjon om status i foretaksgruppen. 
o Informasjonen ble gitt under behandling av styresak 42-2013. 

- Barn som pårørende – arbeidet i HF-ene 
o I forbindelse med behandling av styresak 28-2013 Årlig melding 2012 (side 

14), den 21. mars 2013 ba styret om en tilbakemelding om status i 
helseforetakene med hensyn til arbeidet med barn som pårørende. 

o Informasjon om status i foretaksgruppen. 
- Alvorlige hendelser i foretaksgruppen 

o Informasjon om hendelsene. 
o Hendelsesforløpene er meldt til Helsetilsynet. 
Informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1. 

- Problemer i drift av røntgensystem ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
o Informasjon om situasjonen og håndtering av denne. 

- Koordinerende enheter i foretaksgruppen 
o Informasjon om status i foretaksgruppen med hensyn til etablering av 

koordinerende enheter. 
- Båtambulanse Lurøy 

o Informasjon  
- Dialogmøte Nordlandssykehuset HF, den 8. april 2013: Informasjon 
- Møte i Spekters sektorråd helse , den 12. april 2013: Informasjon 
- Onsdagsmøte på Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Tromsø, den 17. april 

2013: Informasjon 
- Forskningspolitisk årsmøteseminar – LVS i Bergen, den 18. april 2013: 

Informasjon om deltakelse og innlegg av adm. direktør 
- Foretaksmøter med helseforetakene i regionen , den 24. april 2013: Godkjenning 

av årsregnskap og styrets beretning 2012, godkjenning av revisors godtgjørelse 
2012 og behandling av Årlig melding 2012 

- Overlegeforeningens vårkurs i Oslo, den 25. og 26. april 2013: Informasjon om 
deltakelse og innlegg av adm. direktør 

- Styresak 16-2013 Plan for sengetallsreduksjon (somatisk del) og aktivitetsstyrt 
bemanningsplanlegging i styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 
22. februar 2013 – oppfølging, jf. styresak 39-2013 
o Korrespondansen mellom styreleder Kaldhol og gruppen av overleger på 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF var sendt i kopi til styret i Helse Nord 
RHF, jf. styresak 39-2013 Eventuelt.  

o Informasjon om prosessen på Universitetssykehuset Nord-Norge HF og adm. 
direktørs vurdering av saken. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 



 

Protokolltilførsel til styresak 53-2013/2 Informasjon fra adm. direktør til styret, 
siste strekpunkt ad. styresak 16-2013 Plan for sengetallsreduksjon (somatisk del) 
og aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging i styremøte i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF, den 22. februar 2013 – oppfølging, jf. styresak 39-2013: 
 
Det er positivt at UNN HF signaliserer at de ønsker å forbedre prosessene i kommende 
omstillinger. Det forutsettes at UNN HF har et sterkt fokus på medbestemmelse og 
medvirkning både fra mellomledere med fagansvar og tillitsvalgte, da dette er en kritisk 
suksessfaktor for å på en best mulig måte kunne utvikle spesialisthelsetjenestetilbudet i 
Nord-Norge.  
 
I styresak 16/2013 UNN HF er det en lite tillitsvekkende prosess mellom ledelse, 
tillitsvalgte og fagfolkene på det operative nivå.  
 
En god dialog mellom ledelsen, faglig ansvarlige og tillitsvalgte vil sikre at kvalitet i 
behandling opprettholdes eller at det gjennomføres endringer av tiltakene dersom 
forsvarlighet utfordres. 
 
Sissel Alterskjær /s/ Kari B. Sandnes /s/ Fredrik Sund /s/ Ann-Mari Jenssen /s/ 
 
 

Styresak 54-2013  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 20. mars 2013 ad. behovet for flere 

lærlinger i Norge – et nasjonalt anliggende, jf. styresak 153-2012  
2. Uttalelse fra Vardø formannskap av 25. februar 2013 ad. fortsatt drift ved 

Finnmarkskollektivet 
3. Uttalelse fra Fylkesordføreren i Troms av 26. mars 2013 ad. oppfordring til Helse 

Nord RHF og UNN Helseforetak om å ta samfunnsansvar ved pasientreiseanbud 
4. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 2. april 2013 ad. avslutning – tilsyn med 

håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og 
endetarmskreft ved Nordlandssykehuset HF, Bodø, jf. styresak 95-2012/1 

5. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013 
6. Brev fra overlege Jan Holt av 23. april 2013 ad. styresak Helse Nord 47-2013: 

Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig fødte i Helse Nord 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

7. Brev fra Elin Merethe Jenssen av. 26. april 2013 ad. styresak 47-2013 bekymringer 
for det ekstrem premature barnet og deres familie 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.  

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 



 

Styresak 55-2013  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Gardermoen, den 29. april 2013 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 29APR2013 – kl. 12.35 
____________________  
Bjørn Kaldhol 




