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Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 5. februar 2014 – kl. 8.30 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Steinar Pettersen styremedlem 
Werner Johansen observatør fra Regionalt brukerutvalg  

– møtte for Mildrid Pedersen 
 

Forfall 
 
Navn:  
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 
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Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Jan Norum fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Finn Henry Hansen direktør 
Ingvild Fjellberg rådgiver  

– deltok under behandling av styresak 5-2014 
 
 

 
  



 

Styresak 153-2013 Rapport om etablering av et helseforetak for 
sykehusplanlegging 
Saken ble behandlet elektronisk, og vedtaket protokollføres i 
første styremøte i 2014, jf. styresak 150-2013/2 
Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer, 
første strekpunkt. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vil ovenfor Helse- og omsorgsdepartementet tilrå at dersom 

det blir gjort vedtak om å etablere et helseforetak for sykehusplanlegging, må det 
gjennomføres ytterligere utredninger særlig på områder organisering, oppgaver og 
ansvar, bemanning og gevinster. 

 
2. Inntil et eventuelt helseforetak er etablert, vil styret tilrå at de regionale 

helseforetakene viderefører utviklingen av det interregionale eiendomsforum som 
ble etablert ved årsskiftet 2012/2013, med de oppgavene som går fram av 
rapporten side 9-10. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF vil ovenfor Helse- og omsorgsdepartementet tilrå at dersom 
det blir gjort vedtak om å etablere et helseforetak for sykehusplanlegging, må det 
gjennomføres ytterligere utredninger særlig på områder organisering, oppgaver og 
ansvar, bemanning og gevinster. 

 
2. Inntil et eventuelt helseforetak er etablert, vil styret tilrå at de regionale 

helseforetakene viderefører utviklingen av det interregionale eiendomsforum som 
ble etablert ved årsskiftet 2012/2013, med de oppgavene som går fram av 
rapporten side 9-10. 

 
Protokolltilførsel til styresak 153-2013 – stemmeforklaring: 
 
Styremedlem Kari Sandnes, Sissel Alterskjær, Ann-Mari Jenssen og Fredrik Sund valgt 
av de ansatte støtter administrerende direktørs forslag til vedtak slik det er lagt frem. Vi 
viser dessuten til den dissens som er fremkommet i prosjektgruppens rapport og vil 
spesielt nevne konserntillitsvalgt Svein Øverlands bemerkning. Her er det presisert 
følgende:  
Primært støttes prosjektprogram/ kompetansesenter i samarbeid mellom regionene jfr. 
enstemmig rapport fra 2012. Sekundært støttes et HF med oppgaver innen an

- ikke 
byggherrefunksjon, men med en betydelig mer nøktern bemanning enn skissert i 
utredningen. 
 
Sissel Alterskjær /s/ Kari B. Sandnes /s/ Fredrik Sund /s/ Ann-Mari Jenssen /s/ 



 

Styresak 1-2014  Konstituering av styret i Helse Nord RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret konstituerer seg med følgende sammensetning: 
 
Bjørn Kaldhol (styreleder) 
Inger Lise Strøm (nestleder) 
Ann-Mari Jenssen 
Arnfinn Sundsfjord 
Fredrik Sund 
Inger Jørstad 
Kari Jørgensen 
Kari B. Sandnes 
Line M. Sandberg 
Sissel Alterskjær 
Steinar Pettersen 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret konstituerer seg med følgende sammensetning: 
 
Bjørn Kaldhol (styreleder) 
Inger Lise Strøm (nestleder) 
Ann-Mari Jenssen 
Arnfinn Sundsfjord 
Fredrik Sund 
Inger Jørstad 
Kari Jørgensen 
Kari B. Sandnes 
Line M. Sandberg 
Sissel Alterskjær 
Steinar Pettersen 
 
 
Styresak 2-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 153-2013 Rapport om etablering av et helseforetak for sykehusplanlegging 

Saken ble behandlet elektronisk, og vedtaket protokollføres i første 
styremøte i 2014, jf. styresak 150-2013/2 Orienteringssaker – adm. 
direktørs muntlige orienteringer, første strekpunkt. 

Sak 1-2014 Konstituering av styret i Helse Nord RHF 
Sak 2-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 3-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. desember 2013 
Sak 4-2014 Budsjett 2014 – konsolidert 



 

Sak 5-2014 Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene 
Sak 6-2014 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2014-2016, 

oppnevning av arbeidsutvalg 
Sak 7-2014 Stiftelse av Nasjonal IKT HF som felleseid RHF-virksomhet, endring 

av vedtekter 
Sak 8-2014 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

• Resultat 2013 – foreløpige regnskapstall 
Sak 9-2014 Referatsaker 
 1. Konsernverneombudets årsrapport 2013 
 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 22. januar 2014 
 3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 4. februar 2014 ad. 

Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene, jf. styresak 5-2014 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

Sak 10-2014 Eventuelt 
 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
Styresak 3-2014  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 18. desember 2013 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 18. desember 2013 godkjennes.  
 
 
Styresak 4-2014  Budsjett 2014 – konsolidert 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1.    Styret i Helse Nord RHF viser til budsjettvedtak i Universitetssykehuset Nord-Norge 

HF og Nordlandssykehuset HF. Under forutsetning om at helseforetakene utarbeider 
langsiktig plan som sikrer realisering av vedtatte resultatkrav for 2015 og fremover, 
tillates de to helseforetakene å justere sitt resultatkrav til 0 for 2014. Samlet 
overskudd i foretaksgruppen budsjetteres med 392 mill kroner.  

 
2. Helseforetakene skal må innen 30. april 2014 ha styrebehandlet oppdatert 

bærekraftanalyse som grunnlag for rullering av investeringsplan 2015-2022 i juni 
2014.  

 



 

3. Styret i Helse Nord RHF viser til vedtatte inntekts- og investeringsrammer og ber 
om at styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF behandler budsjett for 2014 i 
tråd med disse innen 19. mars 2014.  

 
4. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konsolidert budsjett.   
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1.    Styret i Helse Nord RHF viser til budsjettvedtak i Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF og Nordlandssykehuset HF. Under forutsetning om at helseforetakene utarbeider 
langsiktig plan som sikrer realisering av vedtatte resultatkrav for 2015 og fremover, 
tillates de to helseforetakene å justere sitt resultatkrav til 0 for 2014. Samlet 
overskudd i foretaksgruppen budsjetteres med 392 mill kroner.  

 
2. Helseforetakene må innen 30. april 2014 ha styrebehandlet oppdatert 

bærekraftanalyse som grunnlag for rullering av investeringsplan 2015-2022 i juni 
2014.  

 
3. Styret i Helse Nord RHF viser til vedtatte inntekts- og investeringsrammer og ber 

om at styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF behandler budsjett for 2014 i 
tråd med disse innen 19. mars 2014.  

 
4. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konsolidert budsjett.   
 
 
Styresak 5-2014  Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2014 og tilleggslisten med 

tidligere krav til helseforetakene med de endringer som kom frem under behandling 
av saken.  

 
2. Oppdragsdokument 2014 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte 

helseforetak. 
 

3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp 
helseforetakenes gjennomføring av kravene i Oppdragsdokument 2014. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
  



 

Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2014 og tilleggslisten med 

tidligere krav til helseforetakene med de endringer som kom frem under behandling 
av saken.  

 
2. Oppdragsdokument 2014 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte 

helseforetak. 
 

3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp 
helseforetakenes gjennomføring av kravene i Oppdragsdokument 2014. 

 
 
Styresak 6-2014  Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 
  2014-2016, oppnevning av arbeidsutvalg 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til arbeidsutvalget som skal utarbeide 

et forslag til HF-styrenes sammensetning: 
• Bjørn Kaldhol 
• Inger Lise Strøm 
• Ann Mari Jenssen 

 
2. Styret ber arbeidsutvalget i samarbeid med administrasjonen i Helse Nord RHF om å 

utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer 
fra styret. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til arbeidsutvalget som skal utarbeide 

et forslag til HF-styrenes sammensetning: 
• Bjørn Kaldhol 
• Inger Lise Strøm 
• Ann Mari Jenssen 

 
2. Styret ber arbeidsutvalget i samarbeid med administrasjonen i Helse Nord RHF om å 

utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer 
fra styret. 

 
 
  



 

Styresak 7-2014 Stiftelse av Nasjonal IKT HF som felleseid 
RHF-virksomhet – endring av vedtekter, 
oppfølging av styresak 132-2014 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Protokollen fra foretaksmøte i Helse Nord RHF av 7. januar 2014 tas til etterretning. 
 
2. Styret i Helse Nord RHF tar til etterretning at geografisk plassering av Nasjonal IKT 

HF er endret fra Oslo til Bergen, av statsråden i foretaksmøte, den 7. januar 2014. 
Adm. direktør får fullmakt til å følge opp dette i foretaksmøte for Nasjonal IKT HF. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Protokollen fra foretaksmøte i Helse Nord RHF av 7. januar 2014 tas til etterretning. 
 
2. Styret i Helse Nord RHF tar til etterretning at geografisk plassering av Nasjonal IKT 

HF er endret fra Oslo til Bergen, av statsråden i foretaksmøte, den 7. januar 2014. 
Adm. direktør får fullmakt til å følge opp dette i foretaksmøte for Nasjonal IKT HF. 

 
 
Styresak 8-2014  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 26. februar 2014 
o Praktisk informasjon. 

- Møteplan 2014 
o Styret i Helse Nord RHF gjorde følgende endringer i møteplanen for 2014 

(endringer i kursiv): 
• 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 28MAR2014 

• 29. april 2014:  Sandnessjøen – besøk av Helgelandssykehuset 
HF 

• 27. mai 2014:  Tromsø – etter styreseminaret 
• 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  
Styreseminar med HF-ene avholdes som følger: 
• 26. mai 2014: Tromsø – styreseminar med HF-ene 
• 29. – 30. oktober 2014:  Tromsø – styreseminar med HF-ene 

- Styreseminar for de regionale helseforetak i regi av Helse- og 
omsorgsdepartementet, den 24. og 25. mars 2014 
o Informasjon 

- Åpne styremøter – policy  
o Informasjon om ønsket fra media om streaming av styremøter, jf. tidligere 

orienteringer. 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Resultat 2013 – foreløpige regnskapstall 
o Informasjon om status i helseforetakene og foretaksgruppen totalt 

- Universitetssykehuset Nord-Norge HF – ferdig behandlede pasienter 
o Informasjonen om helseforetakets situasjon med hensyn til ferdig 

behandlede pasienter fra Tromsø Kommune og konsekvenser for annen 
pasientbehandling. 

- Møte med Helsedirektoratet ad. spesialistutdanningen, den 10. januar 2014: 
Deltakere fra Helse Nord RHF og ledelsen i helseforetakene. Informasjon. 

- Møte med fylkeskommunene i Nord for signering av samarbeidsavtale, den 16. 
januar 2014: Oppfølging av styresak 148-2013 Samarbeidsavtale om 
folkehelsearbeid mellom fylkeskommunene i nord og Helse Nord – godkjenning av 
oppdatert avtale som ble behandlet i styremøte 18. desember 2013. 

- Helse- og omsorgsdepartementets vintermøte, den 4. februar 2014: Informasjon 
om deltakelse og innlegg av adm. direktør 

- Middag med Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, den 5. februar 2014: 
Informasjon om invitasjon til styreleder og adm. direktør 

- Alvorlige hendelser i foretaksgruppen 
o Sak nr. 1: Saken er varslet til Politiet og Helsetilsynet. Det vil ikke bli gjort 

noen utrykning i saken fra Helsetilsynet, og den overføres til Fylkesmannen 
som ordinær tilsynssak. 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 9-2014  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Konsernverneombudets årsrapport 2013 
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 22. januar 2014 
3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 4. februar 2014 ad. Oppdragsdokument 2014 til 

helseforetakene, jf. styresak 5-2014 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 



 

Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 10-2014  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Bodø, den 5. februar 2014 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 05FEB2014 – kl. 10.55 
____________________  
Bjørn Kaldhol 
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