
 

 
 

Møtedato: 27. november 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-87/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 15.11.2013 
 

Styresak 123-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

30. oktober 2013 

 
 
Protokoll styremøte 30. oktober 2013 

 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 30. oktober 2013 – kl. 8.30 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 

 
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 
Brynly Ballari observatør fra Regionalt brukerutvalg  

– møter for Mildrid Pedersen 
 

Forfall 
 
Navn:  
Inger Lise Strøm nestleder 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 
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Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Anne May Knudsen kst. kommunikasjonsdirektør 
Jan Norum fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Finn Henry Hansen direktør 
Tor Solbjørg revisjonssjef 
Erik Arne Hansen regnskapsleder 
 
I starten av styremøte la revisjonsselskapet KPMG frem en oppsummering av 
tertialrevisjon nr. 2-2013. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. 
helseforetaksloven § 26 a, 2. ledd nr. 4. I den forbindelse ble det også avholdt møte 
mellom ekstern revisor KPMG og styret i Helse Nord RHF – uten deltakelse fra 
administrasjonen, jf. revisjonslovens § 2-3. 
 
I etterkant av dette styremøtet ble det avholdt åpent styreseminar for helseforetakene i 
Helse Nord, den 30. til 31. oktober 2013.  
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Styresak 107-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 107-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 108-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. september 2013 
Sak 109-2013 Tertialrapport nr. 2-2013 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 111-2013 Budsjett 2014 foretaksgruppen, rammer og føringer 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 112-2013 Budsjett 2014 Helse Nord RHF 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert – oppfølging av styresak 72-

2013 
Sak 114-2013 Pasientreiser når næraste behandlingsstad ligg over regionsgrensa– 

felles styresak 
Sak 115-2013 Etablering av Nasjonal IKT HF som felleseid RHF-virksomhet 
Sak 116-2013 Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i Helse 

Nord – oppsummering  
Sak 117-2013 Endring i Helse Finnmark HFs vedtekter § 1, jf. vedtektenes § 14 
Sak 118-2013 Helse Finnmark HF – suppleringsvalg til styret 

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13,jf. Fvl. § 13.1. 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 119-2013 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Overenskomstforhandlingene 2013 – prosess og resultat 
 4. Organisering av intensivmedisintilbud til svært for tidlig nyfødte 

i Helse Nord – høring, oppfølging av styresak 86-2013 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste.  
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 120-2013 Referatsaker 
 1. E-post fra Scandinavian Health Programs AS av 30. september 

ad. avtale om rekruttering til faste stillinger – ønske om møte 
 2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget, den 14. mai 2013 
 3. Notat fra styremøte i Hørselshemmedes Landsforbund 

Finnmark, den 11. oktober 2013 ad. audiografsituasjonen i 
Finnmark 

 4. Protokoller fra drøftingsmøte, den 24. oktober 2014 ad. sak om 
Etablering av Nasjonal IKT som egen juridisk enhet, Tertialrapport 
nr. 2-2013 og Budsjett 2014 – plan og premisser  
Kopi av protokollene var ettersendt. 

 5. Brev fra Narvikregionen Næringsforening av 17. oktober 2013 
ad. nytt sykehus i Narvik 

 6. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, 
den 23. oktober 2013 
Kopi av protokollen var ettersendt. 
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 7. Protokoll fra drøftingsmøte, den 28. oktober 2013 med FTV/FVO 
i Helse Nord RHF ad. budsjett 2014 Helse Nord RHF 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 8. E-post fra Chris Sandmo av 29. oktober 2013 ad. Flytting av 
prematur 
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart. 

 9. Brev fra ordføreren i Narvik av 28. oktober 2013 ad. uttalelse fra 
Narvik kommune til styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-
2017, oppdatert – oppfølging av styresak 72-2013 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 10. E-post fra Brita Aalstad av 28. oktober 2013 ad. prematursaken 
med link til NRK Nordlands nettsted 
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart. 

Sak 121-2013 Eventuelt 
A. Nordlandssykehuset HF – forslag om nedleggelse av enhet for 

traumelidelser  
B. Øyespesialist i Alta 

 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 108-2013  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 25. september 2013 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 25. september 2013 godkjennes.  
 
 
Styresak 109-2013 Tertialrapport nr. 2-2013 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av utviklingen i de nasjonale 

kvalitetsindikatorene i tiden fremover.  
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av utviklingen i de nasjonale 

kvalitetsindikatorene i tiden fremover.  
 
 
Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp slik at aktiviteten i 

pasientbehandling og omstillingsarbeidet opprettholdes i tråd med vedtatte planer 
og budsjetter. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp slik at aktiviteten i 

pasientbehandling og omstillingsarbeidet opprettholdes i tråd med vedtatte planer 
og budsjetter. 

 
 
Styresak 111-2013 Budsjett 2014 foretaksgruppen,  
 rammer og føringer 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av 

investeringsplan. Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2014. 
 

2. Styret presiserer at økte inntektsrammer til helseforetakene skal brukes til 
a) gjennomføring av regionale fagplaner 
b) oppfyllelse av krav i oppdragsdokument 
c) oppfyllelse av krav i forslag til Statsbudsjett 2014 
d) langsiktig økonomisk bærekraft  
e) oppfyllelse av aktivitets- og kvalitetskrav 
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3. Både innen somatikk og psykisk helsevern skal aktiviteten fremdeles vris fra 
døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling. 
 

4. Helseforetakene skal budsjettere innenfor overslagsbevilgning for innsatsstyrt 
finansiering og polikliniske inntekter, slik de fremkommer av saksutredningen. 

 
5. Resultatkrav fastholdes slik de ble vedtatt i styresak 72-2013:  

Helse Nord RHF/Styrets disposisjon  + 367 mill kroner 
Helse Finnmark HF  +15 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF +25 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF +10 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF   0 
Helse Nord IKT  0 
Sum + 457 mill kroner 

 
6. Basisramme for 2014 fastsettes til (i 1000 kr):  
 

 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av 
investeringsplan. Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2014. 
 

2. Styret presiserer at økte inntektsrammer til helseforetakene skal brukes til 
a) gjennomføring av regionale fagplaner 
b) oppfyllelse av krav i oppdragsdokument 
c) oppfyllelse av krav i forslag til Statsbudsjett 2014 
d) langsiktig økonomisk bærekraft  
e) oppfyllelse av aktivitets- og kvalitetskrav 

 
3. Både innen somatikk og psykisk helsevern skal aktiviteten fremdeles vris fra 

døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling. 
 
 

Sum av Basisramme Kolonneetiketter
Radetiketter Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 160 571                           274 078        198 159        123 188        334 100        1 090 097        
Pasientreiser 228 725                           189 231        224 845        130 414        23 707           796 923           
Psykisk helse 279 077                           824 515        736 568        203 001        88 840           2 132 001        
TSB (rus) 28 438                              174 215        49 616           35 455           2 000             289 724           
Somatikk 680 158                           2 930 899     1 402 143     681 952        581 016        6 276 167        
Særskilt funksjon 21 651                              30 376           29 655           15 142           96 824             
Kapital 74 546                              272 089        187 318        65 476           377 720        977 148           
Felleskostnader/adm 124 760        124 760           
Totalt 1 473 167                        4 695 403     2 828 303     1 254 628     1 532 143     11 783 643     
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4. Helseforetakene skal budsjettere innenfor overslagsbevilgning for innsatsstyrt 
finansiering og polikliniske inntekter, slik de fremkommer av saksutredningen. 

 
5. Resultatkrav fastholdes slik de ble vedtatt i styresak 72-2013:  

Helse Nord RHF/Styrets disposisjon  + 367 mill kroner 
Helse Finnmark HF  +15 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF +25 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF +10 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF   0 
Helse Nord IKT  0 
Sum + 457 mill kroner 

 
6. Basisramme for 2014 fastsettes til (i 1000 kr):  
 

 
 
 
Styresak 112-2013 Budsjett 2014 Helse Nord RHF 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Helse Nord RHF 
inkludert Helse Nord IKT for 2014. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret i Helse Nord godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Helse Nord RHF 
inkludert Helse Nord IKT for 2014. 

 
 
 
 

Sum av Basisramme Kolonneetiketter
Radetiketter Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 160 571                           274 078        198 159        123 188        334 100        1 090 097        
Pasientreiser 228 725                           189 231        224 845        130 414        23 707           796 923           
Psykisk helse 279 077                           824 515        736 568        203 001        88 840           2 132 001        
TSB (rus) 28 438                              174 215        49 616           35 455           2 000             289 724           
Somatikk 680 158                           2 930 899     1 402 143     681 952        581 016        6 276 167        
Særskilt funksjon 21 651                              30 376           29 655           15 142           96 824             
Kapital 74 546                              272 089        187 318        65 476           377 720        977 148           
Felleskostnader/adm 124 760        124 760           
Totalt 1 473 167                        4 695 403     2 828 303     1 254 628     1 532 143     11 783 643     
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Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert – 
oppfølging av styresak 72-2013 

 
Adm. direktør viste til utsendt styresak 113-2013 hvor det opplyses at ”I styresak 90-
2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø – forskjellige alternativer, 
oppfølging av styresak 73-2013 vedtok styret å bygge datarom Tromsø i egen regi som en 
del av nytt pasienthotell ved UNN Tromsø.”  
 
Dette er feil. Styret i Helse Nord RHF vedtok følgende i styresak 90-2013, vedtakets 
punkt 3: Styret i Helse Nord RHF ber om å få saken om etablering av regionale datasentre til 
endelig beslutning innen desember 2013. Styret ber om å få lagt frem en vurdering av 
alternativ bruk av midlene til investering i permanent datasenter. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til redegjørelsen i saken og legger vedtatt 

investeringsplan 2014-2021 til grunn for den videre planleggingen i 
foretaksgruppen. 

 
2. Styret godkjenner følgende justeringer i investeringsplanen for 2014: 

• Helseforetakene tildeles tilsamen 3,5 mill kroner i økt investeringsramme for 
2014 til gjennomføring av VAKe-prosjektet. 

• Investeringsrammen til Helgelandssykehuset HF økes med 15 mill kroner i 2014 
• 

• Helseforetakenes rammer økes med 26,3 mill kroner til gjennomføring av ENØK-
investeringer på til sammen 39 mill kroner. 

Investeringsrammen på til sammen 40 mill kroner til datarom Tromsø flyttes fra 
Helse Nord IKT til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF viser til redegjørelsen i saken og legger vedtatt 
investeringsplan 2014-2021 til grunn for den videre planleggingen i 
foretaksgruppen. 

 
2. Styret godkjenner følgende justeringer i investeringsplanen for 2014: 

• Helseforetakene tildeles tilsamen 3,5 mill kroner i økt investeringsramme for 
2014 til gjennomføring av VAKe-prosjektet. 

• Investeringsrammen til Helgelandssykehuset HF økes med 15 mill kroner i 2014 
• Helseforetakenes rammer økes med 26,3 mill kroner til gjennomføring av ENØK-

investeringer på til sammen 39 mill kroner. 
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Styresak 114-2013 Pasientreiser når næraste behandlingsstad 
ligg over regionsgrensa– felles styresak 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF gir adm. direktør fullmakt til å inngå avtale med dei andre 
regionale helseføretaka som seier at pasienten betaler ikkje høgare eigendel, når reisa 
er til næraste stad ein kan gi behandling, uavhengig av om dette er over regionsgrensa. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret i Helse Nord RHF gir adm. direktør fullmakt til å inngå avtale med dei andre 
regionale helseføretaka som seier at pasienten betaler ikkje høgare eigendel, når reisa 
er til næraste stad ein kan gi behandling, uavhengig av om dette er over regionsgrensa. 
 
 
Styresak 115-2013 Etablering av Nasjonal IKT HF som felleseid 

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

regionale helseforetakene, etablerer Nasjonal IKT som et HF (Nasjonal IKT HF). 
 

2. Styret slutter seg til at Helse Nord RHF skal ha en eierandel og finansieringsandel på 
25 prosent av Nasjonal IKT HF. Etableringen skjer i samarbeid med de øvrige 
regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. 

 
3. Som ledd i stiftelsen skal hver eier (de fire regionale helseforetak) skyte inn ett 

innskudd på 1,25 mill kroner. 
 
4. Styret gir adm. direktør fullmakt til å oppnevne Trine Magnus og Bjørn Nilsen til 

foretaksstyre for Nasjonal IKT HF og stiller seg bak det samlede forslag til 
styresammensetning (kapittel 3.11).  

 
5. Styret slutter seg til at Nasjonal IKT HF har sitt hovedkontor i Oslo/Akershus. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar at Helse Nord RHF, i samarbeid med de øvrige 
regionale helseforetakene, etablerer Nasjonal IKT som et HF (Nasjonal IKT HF). 
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2. Styret slutter seg til at Helse Nord RHF skal ha en eierandel og finansieringsandel på 
25 prosent av Nasjonal IKT HF. Etableringen skjer i samarbeid med de øvrige 
regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. 

 
3. Som ledd i stiftelsen skal hver eier (de fire regionale helseforetak) skyte inn ett 

innskudd på 1,25 mill kroner. 
 
4. Styret gir adm. direktør fullmakt til å oppnevne Trine Magnus og Bjørn Nilsen til 

foretaksstyre for Nasjonal IKT HF og stiller seg bak det samlede forslag til 
styresammensetning (kapittel 3.11).  

 
5. Styret slutter seg til at Nasjonal IKT HF har sitt hovedkontor i Oslo/Akershus. 
 
 
Styresak 116-2013 Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger 

og ventelister i Helse Nord – oppsummering 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og 

ventelister i Helse Nord - oppsummering til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å legge fram til orientering helseforetakenes 
styrebehandlede handlingsplaner innen utgangen av mars 2014.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og 
ventelister i Helse Nord - oppsummering til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å legge fram til orientering helseforetakenes 
styrebehandlede handlingsplaner innen utgangen av mars 2014.  

 
 
Styresak 117-2013 Endring i Helse Finnmark HFs vedtekter § 1,  
 jf. vedtektenes § 14 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Helse Finnmark HF endrer navn til Finnmarkssykehuset HF.  

 
2. Helseforetakets vedtekter § 1 endres fra Helse Finnmark HF til Finnmarkssykehuset 

HF. 
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3. Endringen i helseforetakets vedtekter fastsettes i foretaksmøte med Helse Finnmark 
HF, den 11. november 2013. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Helse Finnmark HF endrer navn til Finnmarkssykehuset HF.  
 

2. Helseforetakets vedtekter § 1 endres fra Helse Finnmark HF til Finnmarkssykehuset 
HF. 

 
3. Endringen i helseforetakets vedtekter fastsettes i foretaksmøte med Helse Finnmark 

HF, den 11. november 2013. 
 
 
Styresak 118-2013 Helse Finnmark HF – suppleringsvalg til styret 
    Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13,  
    jf. Fvl. § 13.1. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
A. Styret ber foretaksmøte i Helse Finnmark HF fatte følgende vedtak: 
 

Ivan Olsen, Alta, oppnevnes til medlem av styret i Helse Finnmark HF fra dags dato 
og frem til nyvalg våren 2014. Ivan Olsen erstatter Torfinn Reginiussen som 
samtidig trer ut av styret. 
 

B. Styreleder bes snarest innkalle til foretaksmøte i Helse Finnmark HF for endelig 
oppnevning. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

A. Styret ber foretaksmøte i Helse Finnmark HF fatte følgende vedtak: 
 

Ivan Olsen, Alta, oppnevnes til medlem av styret i Helse Finnmark HF fra dags dato 
og frem til nyvalg våren 2014. Ivan Olsen erstatter Torfinn Reginiussen som 
samtidig trer ut av styret. 
 

B. Styreleder bes snarest innkalle til foretaksmøte i Helse Finnmark HF for endelig 
oppnevning. 
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Styresak 119-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte med statsråd Bent Høie, den 22. oktober 2013 – sammen med adm. direktør 
o Informasjon om møte. 
o Inntil videre styrer statsråden gjennom de regionale helseforetakene som før. 
o Mandatet til RHF-ene bekreftes. 
o Autoriteten til RHF-ene backes av statsråden. 
o Nøkkelpersonell må sikres. 
o Regjeringen bygger på dagens styringsmodell frem til en nasjonal helseplan 

er vedtatt og virker. 
o Det vil bli tatt initiativ til en utredning av ny organisering. RHF-ene vil være 

en sentral samarbeidspartner i en slik utredning. 
o RHF-ene skal jobbe videre med vedtatte investeringsplaner. 
o Faglig begrunnete endringer kan gjennomføres. 
o Fritt behandlingsvalg vil ta tid til å utrede. Rus og psykiatri vil komme først. 
o Økt innkjøp av plasser for rusområdet fra ideelle organisasjoner: RHF-ene 

bes om å planlegge dette allerede nå. Avtaler med ideelle organisasjoner kan 
gjøres uten anbudsprosess. 

o Tidligere styringsbudskap ad. økt heltid, fjerne flaskehalser m. m. 
opprettholdes. 

- Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 27. september 2013 ad. senter for 
protonterapi 
o Informasjon 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Styresak om incentiveprogram for ventetider (og korridorpasienter), oppfølging av 

styresak 28-2013 Årlig melding, der styret har bedt om å vurdere et slik 
incentiveprogram. 
o Denne vurderingen vil bli tatt sammen med styresak om kvalitetsbasert 

finansiering som fremmes vinteren/våren 2014. 
- Dialogmøte med Nordlandssykehuset HF, den 26. og 27. september 2013 på 

Gravdal og Stokmarknes: Informasjon 
- Møte med folkelige aksjonsgrupper tilknyttet sykehus i Helse Nord, den 7. oktober 

2013: Informasjon 
- Nasjonal helseberedskapskonferanse, den 8. oktober 2013: Informasjon om 

konferansen og adm. direktørs innlegg 
- Oppfølgingsmøter med HF-ene etter 2. tertial 2013, 10. og 11. oktober 2013: 

Informasjon 
- Samarbeidsmøte med BUFetat Nord, den 14. oktober 2013 i Tromsø: Informasjon 
- Felles oppfølgingsmøte for alle RHF-ene etter 2. tertial 2013, den 15. oktober 

2013: Informasjon 
- Årsmøte i Norsk Revmatikerforbund, den 18. oktober 2013 i Bodø: Informasjon 

om adm. direktørs innlegg 
- Regional kreftplan – status i arbeidet 

o Informasjon om status og videre planlagt prosess. 
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- Byggeprosjekter i Helse Nord, tertialrapportering  
o Styresaken fremmes i november 2013 pga. omfattende saksliste i oktober 

2013.  
- Rekruttering av ny adm. direktør i Helse Finnmark HF/Finnmarkssykehuset HF 

o Informasjon om prosessen så langt. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13.1. 

- Alvorlige hendelser i foretaksgruppen – informasjon om hendelsene  
o Sak 1: Helsetilsynet ble varslet, men gjennomfører ikke utrykning/stedlig 

tilsyn på grunnlag av varselet.  
o Sak 2: Helsetilsynet ble varslet. Videre oppfølging ikke kjent på nåværende 

tidspunkt. 
o Sak 3: Helsetilsynet ble varslet, men gjennomfører ikke utrykning/stedlig 

tilsyn på grunnlag av varselet. Informasjonen som er mottatt gir grunnlag for 
at Fylkesmannen følger opp saken tilsynsmessig 

o Sak 4: Informasjon om en systemsvikt i helseforetaket som ble avdekket 
gjennom egen intern revisjon. 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
3. Overenskomstforhandlingene 2013 – prosess og resultat 
4. Organisering av intensivmedisintilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord – 

høring, oppfølging av styresak 86-2013 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Sakspapirene var ettersendt. 
 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering.  
 
I forbindelse med behandling av styresak 119-2013/4 Organisering av 
intensivmedisintilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord – høring, oppfølging av 
styresak 86-2013 ble det redegjort for høringen som ble gjennomført i tråd med styrets 
vedtak i styresak 86-2013 Eventuelt. Adm. direktør konkluderte i orienteringssaken med 
at han anbefalte å opprettholde styrets vedtak i styresak 47-2013 Organisering av 
intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord.  
 
Under behandling av saken fremmet styremedlem Jan Sahl forslag om 
realitetsbehandling av styresaken. Styret i Helse Nord RHF stemte over forslaget. 
 
Forslaget falt mot fire stemmer (Jan Sahl, Inge Myrvoll, Fredrik Sund og Ann-Mari 
Jenssen).  
 
Styrets vedtak i styresak 47-2013 Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig 
nyfødte i Helse Nord blir dermed stående. 
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Styresak 121-2013  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. E-post fra Scandinavian Health Programs AS av 30. september ad. avtale om 

rekruttering til faste stillinger – ønske om møte 
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget, den 14. mai 2013 
3. Notat fra styremøte i Hørselshemmedes Landsforbund Finnmark, den 11. oktober 

2013 ad. audiografsituasjonen i Finnmark 
4. Protokoller fra drøftingsmøte, den 24. oktober 2014 ad. sak om Etablering av 

Nasjonal IKT som egen juridisk enhet, Tertialrapport nr. 2-2013 og Budsjett 2014 – 
plan og premisser  
Kopi av protokollene var ettersendt. 

5. Brev fra Narvikregionen Næringsforening av 17. oktober 2013 ad. nytt sykehus i 
Narvik 

6. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 
2013 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

7. Protokoll fra drøftingsmøte, den 28. oktober 2013 med FTV/FVO i Helse Nord RHF 
ad. budsjett 2014 Helse Nord RHF 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

8. E-post fra Chris Sandmo av 29. oktober 2013 ad. Flytting av prematur 
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart. 

9. Brev fra ordføreren i Narvik av 28. oktober 2013 ad. uttalelse fra Narvik kommune 
til styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert – oppfølging av styresak 
72-2013 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

10. E-post fra Brita Aalstad av 28. oktober 2013 ad. prematursaken med link til NRK 
Nordlands nettsted 
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart. 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering. 
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Styresak 121-2013  Eventuelt 
 
A. Nordlandssykehuset HF – forslag om nedleggelse av enhet for traumelidelser 

Styremedlem Sissel Alterskjær stilte spørsmål ad. forslaget om nedleggelse av enhet 
for traumelidelser i Nordlandssykehuset HF. Adm. direktør orienterte om forslaget 
og den planlagte overføringen av tilbudet til DPS Salten. 
 

 
Styrets vedtak:  

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om en skriftlig redegjørelse hvor vidt den 
foreslåtte nedleggelsen av enheten for traumelidelser ved Nordlandssykehuset HF 
og den planlagte overføringen av tilbudet til DPS Salten vil gi et fortsatt 
tilfredsstillende tilbud til pasientene i regionen. 
 

B. Øyespesialist i Alta 
Styremedlem Kari Jørgensen stilte spørsmål om rekruttering av øyespesialist i Alta 
og hvor vidt spørsmålet rundt øyelegetilbudet er inkludert i utredningen som pågår 
med hensyn til spesialisthelsetjenestetilbudet i Vest-Finnmark. Adm. direktør 
orienterte om status i rekrutteringen og den pågående utredningen. 
 

 
Styrets vedtak:  

Informasjonen fra adm. direktør tas til orientering. 
 
 

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

Protokoll fra styremøtet, den 30. oktober 2013 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 15. november 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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