
 

 
 

Møtedato: 20. juni 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-50/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 7.6.2013 
 

Styresak 71-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

22. mai 2013 

 
 
Protokoll styremøte 22. mai 2013 

 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 22. mai 2013 – kl. 10.30 
Møtested: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder  

– forlot etter behandling av styresak 66-2013 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Jan Sahl styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 
Navn:  
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Kristina Torbergsen styremedlem 
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Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Jan Norum fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Tor Solbjørg revisjonssjef 
Anne May Knudsen rådgiver kommunikasjon 

 
I forkant av styremøtet hadde eierdirektør Hilde Rolandsen en samlet gjennomgang av 
internkontroll og risikostyring i foretaksgruppen. 
 
I forbindelse med dette styremøtet besøkte styret Nordlandssykehuset Bodø og fikk en 
presentasjon av byggeprosjektet. 
 
Styresak 56-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 56-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 57-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2013 
Sak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon 
Sak 59-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 

bærekraftanalyse og omstillingsprogram, oppfølging av styresak 
70-2012 

Sak 60-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, plan for fremtidige 
parkeringsbehov, oppfølging av styresak 70-2012 

Sak 61-2013 Virksomhetsrapport nr. 4-2013 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 62-2013 Brukerutvalget ved SANKS – likestilling som brukerutvalg ved 
helseforetakene 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 63-2013 Etablering av mobile enheter for behandling av dialysepasienter 
– utredning av muligheter 

Sak 64-2013 Regionalt brukerutvalg – suppleringsvalg og valg av ny nestleder 
Sak 65-2013 Møteplan 2014 
Sak 66-2013 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

o Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning m. 
m., jf. styresak 67-2013/7 Referatsaker 

 3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. 
styresak 105-2009/3 
Sakspapirene var ettersendt. 

 4. Lederutdanningsprogrammer i Helse Nord, oversikt 
Sakspapirene var ettersendt. 

 5. Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter 
Sakspapirene var ettersendt. 
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 6. Ambulansehelikopter på Evenes – tilbud fra Norsk 
Luftambulanse 
Styresaken ble trukket. 

Sak 67-2013 Referatsaker 
 1. Brev fra Harstad Arbeiderparti av 1. mai 2013 ad. 

Ambulansehelikopter stasjoner på Evenes lufthavn 
 2. Brev fra Sør-Troms Regionråd og Ofoten Regionråd av 26. 

april 2013 ad. Etablering av ambulansehelikopterbase på 
Evenes flyplass 

 3. Brev fra Sør-Troms Regionråd og Ofoten Regionråd av 26. 
april 2013 ad. Gratis sommerdrift av 
ambulansehelikopterbase på Evenes flyplass 

 4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 5. Protokoller fra drøftingsmøte, den 13. mai 2013 ad. styresak 
58-2013 Regionalt inntektsmodell somatikk, revisjon, styresak 
59-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 
bærekraftanalyse og omstillingsprogram, oppfølging av 
styresak 70-2012 og styresak 60-2013 Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, plan for fremtidige parkeringsbehov, 
oppfølging av styresak 70-2012 
Kopi av protokollene var ettersendt. 

 6. Brev fra Nordlandssykehuset HF til Fylkesmannen i 
Nordland av 12. april 2013 ad. lukking av miljøavvik 

 7. Årsberetning 2012 for Helseforetakenes senter for 
Pasientreiser ANS, Helseforetakenes Innkjøpsservice AS og 
Luftambulansetjenesten ANS, jf. styresak 66-2013/2 
Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer 
Kopi av årsberetningene var ettersendt. 

 8. Styresak 67-2013/8 Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, 
den 6. mars 2013 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 9. Uttalelse fra Harstad Høyre av 15. mai 2013 ad. 
Ambulansehelikopter – sommerbase ved Harstad-Narvik-
Evenes lufthavn 
Kopi av uttalelsen var lagt frem ved møtestart. 

 10. Uttalelse fra Elisabeth Aspaker, Stortingsrepresentant (H) av 
20. mai 2013 ad. Styret må si ja til sommerbase for 
luftambulanse på Evenes 
Kopi av uttalelsen var lagt frem ved møtestart. 

 11. Åpent brev fra Harstad Venstre mottatt 18. mai 2013 ad. 
ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 12. Utskrift fra referat av spørretimen i Stortinget, den 8. mai 
2013, spørsmål nr. 2 fra Elisabeth Aspaker (H) og svar fra 
statsråd Jonas Gahr Støre 
Kopi av utskriften var lagt frem ved møtestart. 
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Sak 68-2013 Eventuelt 
Sak 69-2013 Ambulansehelikopter på Evenes – føringer for arbeidet med 

plan 2014–2017 og tilbud fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse 
om gratis sommerdrift 
Denne saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Sakspapirene var ettersendt. 

 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 57-2013  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 29. april 2013 
 
I forbindelse med godkjenning av protokollen fra styremøte 29. april 2013 viser styret til 
presiseringen fra ansattevalgte styremedlemmer av 3. mai 2013 ad. protokolltilførselen i 
styresak 47-2013. 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 29. april 2013 godkjennes.  
 
 
Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar den foreslåtte regionale inntektsmodellen for somatikk. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret i Helse Nord RHF vedtar den foreslåtte regionale inntektsmodellen for somatikk. 
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Styresak 59-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,  
 A-fløy – bærekraftanalyse og 

omstillingsprogram, oppfølging av styresak 
70-2012 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar den fremlagte bærekraftanalysen og nivå for 

omstillingsutfordring til orientering. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF ber om at detaljprosjektering og entrepriseplan fortsetter 
etter plan og at dette legges frem for styret i Helse Nord RHF for godkjenning i 
styremøte i juni 2013.  Det forutsettes at prosjektets delentrepriser legges ut på 
anbud og forhandles innenfor en ramme på 1 425 mill kroner på P85-nivå ved 
ferdigstillelse, og hvor P50-rammen er eksplisitt redegjort for.  

 
3. Styret i Helse Nord RHF ber om at det legges frem en prognose for kostnadsnivået, 

når det foreligger forpliktende tilbud på de første delentreprisene. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar den fremlagte bærekraftanalysen og nivå for 
omstillingsutfordring til orientering. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF ber om at detaljprosjektering og entrepriseplan fortsetter 
etter plan og at dette legges frem for styret i Helse Nord RHF for godkjenning i 
styremøte i juni 2013.  Det forutsettes at prosjektets delentrepriser legges ut på 
anbud og forhandles innenfor en ramme på 1 425 mill kroner på P85-nivå ved 
ferdigstillelse, og hvor P50-rammen er eksplisitt redegjort for.  

 
3. Styret i Helse Nord RHF ber om at det legges frem en prognose for kostnadsnivået, 

når det foreligger forpliktende tilbud på de første delentreprisene. 
 
 
Styresak 60-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 

plan for fremtidige parkeringsbehov, 
oppfølging av styresak 70-2012 

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

Tromsø, plan for fremtidige parkeringsbehov til orientering. 
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2. Styret ber adm. direktør følge opp at Universitetssykehuset Nord-Norge HF holder 
forventet fremdrift på utvidelse av antall parkeringsplasser samt at effekt av andre 
tiltak finner sted i tråd med forutsetningene.  
 

3. Styret ber adm. direktør om å orientere styret om resultat av vurderingen om 
etablering av permanent parkeringshus i Breivika. 

 
4. Styret forutsetter at medbestemmelse og brukermedvirkning ivaretas på HF-

nivå for å sikre brukernes og ansattes involvering i planene/tiltakene. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, plan for fremtidige parkeringsbehov til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør følge opp at Universitetssykehuset Nord-Norge HF holder 
forventet fremdrift på utvidelse av antall parkeringsplasser samt at effekt av andre 
tiltak finner sted i tråd med forutsetningene.  
 

3. Styret ber adm. direktør om å orientere styret om resultat av vurderingen om 
etablering av permanent parkeringshus i Breivika. 

 
4. Styret forutsetter at medbestemmelse og brukermedvirkning ivaretas på HF-nivå 

for å sikre brukernes og ansattes involvering i planene/tiltakene. 
 
 
Styresak 61-2013 Virksomhetsrapport nr. 4-2013 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av utviklingen i kvalitets- og 

økonomiske nøkkeltall i tiden fremover.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av utviklingen i kvalitets- og 

økonomiske nøkkeltall i tiden fremover.  
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Styresak 62-2013 Brukerutvalget ved SANKS – likestilling  
 som brukerutvalg ved helseforetakene 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord gir ikke sin tislutning til ønsket om å likestille brukerutvalget ved 

SANKS med helseforetakenes brukerutvalg. 
 
2. Dersom SANKS får godkjenning som nasjonal tjeneste, bør brukermedvirkning 

sikres gjennom representasjon i referansegruppen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord gir ikke sin tislutning til ønsket om å likestille brukerutvalget ved 
SANKS med helseforetakenes brukerutvalg. 

 
2. Dersom SANKS får godkjenning som nasjonal tjeneste, bør brukermedvirkning 

sikres gjennom representasjon i referansegruppen. 
 
 
Styresak 63-2013 Etablering av mobile enheter for behandling 

av dialysepasienter – utredning av muligheter 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om dialysebehandling i Helse Nord og 

tiltak for å sikre en desentralisert og mobil dialysebehandling til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge utprøvingene av nye dialysemaskiner og vurdere om 

disse bør tas i bruk i Helse Nord. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om dialysebehandling i Helse Nord og 
tiltak for å sikre en desentralisert og mobil dialysebehandling til orientering.  

 
2. Styret ber adm. direktør følge utprøvingene av nye dialysemaskiner og vurdere om 

disse bør tas i bruk i Helse Nord. 
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Styresak 64-2013 Regionalt brukerutvalg – suppleringsvalg og 
valg av ny nestleder 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Ernly Eriksen, SAFO Nord, velges som nytt medlem i Regionalt Brukerutvalg for 

inneværende periode, fra dags dato til mars 2014. 
 

2. Valg av nestleder Ernly Eriksen velges som nestleder i Regionalt 
Brukerutvalg for inneværende periode, fra dags dato til mars 2014

 

 utsettes til 
neste styremøte. 

Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Ernly Eriksen, SAFO Nord, velges som nytt medlem i Regionalt Brukerutvalg for 
inneværende periode, fra dags dato til mars 2014. 
 

2. Valg av nestleder i Regionalt Brukerutvalg utsettes til neste styremøte. 
 
 
Styresak 65-2013 Møteplan 2014 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Møteplan for 2014 godkjennes som følger: 
 

• 5. februar 2014: Bodø (oppdragsdokument 2014 til helseforetakene) 
 – foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant 
• 26. februar 2014:  Tromsø  
• 27. mars 2014: Bodø (årsregnskap og styrets beretning) 
 – foretaksmøter med HF-ene for behandling av  
 årsregnskap 2013 m. m. avholdes i månedsskifte  
 mars/april 2014  
• 30. april 2014  Sandnessjøen – besøk av Helgelandssykehuset HF 
• 27. mai 2014: Harstad – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• 18. juni 2014:  Bodø 
• 27. august 2014:  Kirkenes – besøk av Helse Finnmark HF 
• 24. september 2014: Stokmarknes – besøk av Nordlandssykehuset HF 
• 29. oktober 2014:  Tromsø 
• 26. november 2014:  Tromsø  
• 17. desember 2014:  Bodø  
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Andre arrangement:  
 
• 26. - 27. mars 2014:  Bodø – styreseminar med HF-ene 
• 29. – 30. oktober 2014: Tromsø – styreseminar med HF-ene 

 
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. 

punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer 
for styrebehandling i helseforetakene: 
a. innen 21. mars 2014:  Årsregnskap og årlig melding for 2013 
b. innen 6. juni 2014:   Tertialrapport nr. 1-2014 
c. innen 6. oktober 2014:  Tertialrapport nr. 2-2014 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Styresak 66-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 23. mai 2013 
o Informasjon 

- Brev fra fire overleger på Universitetssykehuset Nord-Norge HF til statsråden ad. 
mangelfull respons på bekymringsmelding fra seksjonsoverleger ved UNN Tromsø 
o Informasjon 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Barn som pårørende – dekning av reiseutgifter, presisering 

o Informasjon, jf. styresak 66-2013/5 Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter 
- Brev fra 27. februar 2013 fra Helsetilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

ad. avgjørelse i tilsynssak – brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. styresak 
38-2013/3  
o Styret ba i styremøte, den 21. mars 2013 om at administrasjonen går 

gjennom systemet sitt for å sikre at brudd på funksjonsfordelingen ikke skjer. 
o Adm. direktør redegjorde for gjennomgangen og den videre oppfølgingen av 

denne. 
- Brev fra KOA Midt-Troms AS, jf. styresak 38-2013/3  

o Styret ba i styremøte, den 21. mars 2013 om at administrasjonen ser på 
dette, og om dette er innenfor vårt ansvarsområde.  

o Adm. direktør redegjorde for saken.  
- Ny teknologi og lengre operasjonstider – utfordringer og ev. tiltak 

o Informasjon om tilbakemeldingen fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
- Streik i Widerøe, beredskap i Helse Nord RHF 

o Informasjon om streiken og etablering av kriseledelse i RHF-et. 
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- Rapporteringskrav i Helse Nord 
o Spørsmål fra styreleder i f. m. behandling av styresak 132-2012 Statsbudsjett 

2014 – felles innspill fra alle regionale helseforetak:  
 Hva er sentralt styrte rapporteringskrav (fra Helse- og 

omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet m. fl.), og hva er krav fra RHF-
et til HF-ene?  

 Formålet med de forskjellige rapporteringspunkter – årsak og 
tidsperspektivet. 

o Adm. direktør redegjorde for rapporteringskrav i Helse Nord. 
o Styresak om dette fremmes i forbindelse med oppfølging av statsrådens 10 

krav, blant annet om rapporteringskrav. 
- Regional brukerkonferanse, den 7. og 8. mai 2013 i Bodø: Informasjon om 

konferansen og utdeling av brukerprisen 2013 til RBU-leder Mildrid Pedersen. 
- Regionalt samarbeidsmøte, den 14. og 15. mai 2013 i Tromsø: Informasjon 

3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
Sakspapirene var ettersendt. 

4. Lederutdanningsprogrammer i Helse Nord, oversikt 
Sakspapirene var ettersendt. 

5. Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter 
Sakspapirene var ettersendt. 

6. Ambulansehelikopter på Evenes – tilbud fra Norsk Luftambulanse  
Styresaken ble trukket. 
 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 67-2013  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Harstad Arbeiderparti av 1. mai 2013 ad. Ambulansehelikopter stasjoner på 

Evenes lufthavn 
2. Brev fra Sør-Troms Regionråd og Ofoten Regionråd av 26. april 2013 ad. Etablering 

av ambulansehelikopterbase på Evenes flyplass 
3. Brev fra Sør-Troms Regionråd og Ofoten Regionråd av 26. april 2013 ad. Gratis 

sommerdrift av ambulansehelikopterbase på Evenes flyplass 
4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013 

Kopi av protokollen var ettersendt. 
5. Protokoller fra drøftingsmøte, den 13. mai 2013 ad. styresak 58-2013 Regionalt 

inntektsmodell somatikk, revisjon, styresak 59-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, A-fløy – bærekraftanalyse og omstillingsprogram, oppfølging av styresak 70-
2012 og styresak 60-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, plan for 
fremtidige parkeringsbehov, oppfølging av styresak 70-2012 
Kopi av protokollene var ettersendt. 

6. Brev fra Nordlandssykehuset HF til Fylkesmannen i Nordland av 12. april 2013 ad. 
lukking av miljøavvik 
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7. Årsberetning 2012 for Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS, 
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS og Luftambulansetjenesten ANS, jf. styresak 66-
2013/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer 
Kopi av årsberetningene var ettersendt. 

8. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 6. mars 2013 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

9. Uttalelse fra Harstad Høyre av 15. mai 2013 ad. Ambulansehelikopter – sommerbase 
ved Harstad-Narvik-Evenes lufthavn 
Kopi av uttalelsen var lagt frem ved møtestart. 

10. Uttalelse fra Elisabeth Aspaker, Stortingsrepresentant (H) av 20. mai 2013 ad. Styret 
må si ja til sommerbase for luftambulanse på Evenes 
Kopi av uttalelsen var lagt frem ved møtestart. 

11. Åpent brev fra Harstad Venstre mottatt 18. mai 2013 ad. ambulansehelikopter i 
Midtre Hålogaland 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

12. Utskrift fra referat av spørretimen i Stortinget, den 8. mai 2013, spørsmål nr. 2 fra 
Elisabeth Aspaker (H) og svar fra statsråd Jonas Gahr Støre 
Kopi av utskriften var lagt frem ved møtestart. 
 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 68-2013  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styresak 69-2013 Ambulansehelikopter på Evenes – føringer for 

arbeidet med plan 2014-2017 og tilbud fra 
Stiftelsen Norsk Luftambulanse om gratis 
sommerdrift  
Denne saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 

 Sakspapirene var ettersendt. 
 Saken ble behandlet før styresak 66-2013 Orienteringssaker. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør søke å innpasse etablering av en 

ambulansehelikopterbase i området Sør-Troms/Nordre Nordland i plan 2014-2017. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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2. Styret tar informasjonen om gavetilbudet fra Stiftelsen Norsk luftambulanse og adm. 
direktørs avvisning av dette tilbudet til orientering. 

 
Forslaget ble vedtatt mot én stemme (Line Miriam Sandberg). 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør søke å innpasse etablering av en 
ambulansehelikopterbase i området Sør-Troms/Nordre Nordland i plan 2014-2017. 

 
2. Styret tar informasjonen om gavetilbudet fra Stiftelsen Norsk luftambulanse og adm. 

direktørs avvisning av dette tilbudet til orientering. 
 
 

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

Protokoll fra styremøtet, den 22. mai 2013 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 7. juni 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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