
 

 
 

Møtedato: 27. mars 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-20/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 28-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

26. februar 2014 
 
 
Protokoll styremøte 26. februar 2014 

 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 26. februar 2014 – kl. 9.30 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
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 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 
Navn:  
Inger Lise Strøm nestleder 
 
Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Randi Brendberg fagsjef 
Jann-Georg Falch økonomidirektør 
Bengt Flygel Nilsfors programleder FIKS 
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I forkant av styremøtet orienterte Helge Torgersen fra Deloitte AS om 
Spesialisthelsetjenestetilbud i Alta/Vest-Finnmark, jf. styresak 147-2012 Utredning av 
spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark – mandat for arbeidet. 

 
Styresak 11-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 11-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 
Sak 13-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport  

pr. 31. desember 2013 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
Tertialrapport pr. 31. desember 2013 

Sak 15-2014 FIKS1

Sakspapirene var ettersendt. 
-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 

Sak 16-2014 Virksomhetsrapport nr. 1-2014 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF – omregulering av tomt og 
salg av eiendom (Åsgårdmarka) 

Sak 18-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – 
godkjenning av idé- og konseptrapport, oppfølging av  
styresak 70-2012 

Sak 19-2014 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017 
Sak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2 
Sak 21-2014 Nyreerstattende behandling i Helse-Nord 2000-2012 – resultater, 

mulige forklaringer og aktuelle tiltak 
Sak 22-2014 Oppnevning av revisjonsutvalg i Helse Nord RHF 
Sak 23-2014 Revisjonsutvalgets årsrapport for 2013, vedlagt internrevisjonens 

årsrapport for 2013 
Sak 24-2014 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. ESAs2

 

 avgjørelse i sak om statsstøtte – sykehusapotekenes 
publikumsutsalg 

4. Handlingsplan 2014-2017 for HINAS3

 
 

5. Evaluering av regionalt prosjekt for innføring av nytt lønns- og 
personalsystem (RIPS-prosjekt) 

Sak 25-2014 Referatsaker 
 1. E-post fra KTV Kari B. Sandnes, Sissel Alterskjær og Eirik S. 

Holand av 4. februar 2014 ad. krav om styrerepresentasjon til 
styret i Helse Nord RHF 

 2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. 
desember 2013 og 7. februar 2014 

 

                                                        
1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
2 ESA: EFTA Surveillance Authority, EFTAs overvåkningsorgan 
3 HINAS: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 
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 3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 25. februar 2014 ad. Strategisk 
kompetanseplan, fase 2, jf. styresak 20-2014 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

Sak 26-2014 Eventuelt 
 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
Styresak 12-2014  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 5. februar 2014 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 5. februar 2014 godkjennes.  
 
 
Styresak 13-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. desember 2013 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2013 om byggeprosjekter 
i Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2013 om byggeprosjekter 
i Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF: Tertialrapport pr.  
 31. desember 2013 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2013 om 

byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 

2. Styret godkjenner at ferdigstillelsen av Universitetssykehuset Nord-Norge A-fløy 
endres fra august 2018 til januar 2019. 
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3. Adm. direktør bes om å følge opp med ledelsen i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF at gjennomføringen av begge prosjektene skjer innenfor vedtatte 
kostnadsrammer. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2013 om 
byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 

 
2. Styret godkjenner at ferdigstillelsen av Universitetssykehuset Nord-Norge A-fløy 

endres fra august 2018 til januar 2019. 
 
3. Adm. direktør bes om å følge opp med ledelsen i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF at gjennomføringen av begge prosjektene skjer innenfor vedtatte 
kostnadsrammer. 

 
 
Styresak 15-2014 FIKS4

 31. desember 2013 
-prosjekt: Tertialrapport pr.  

 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om FIKS-

prosjektet (felles innføring av kliniske systemer) til orientering. 
 

2. Styret vedtar å endre den økonomiske rammen for prosjektet til 452,5 mill kroner 
P50-2016. 

 
3. Styret vedtar at det settes av ytterligere 20 mill kroner til prosjektet slik at P85-

2016 settes til 472,5 mill kroner. Beslutning om utløsning av reserven legges til adm. 
direktør. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om FIKS-
prosjektet (felles innføring av kliniske systemer) til orientering. 

 
2. Styret vedtar å endre den økonomiske rammen for prosjektet til 452,5 mill kroner 

P50-2016. 
 

                                                        
4 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
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3. Styret vedtar at det settes av ytterligere 20 mill kroner til prosjektet slik at P85-
2016 settes til 472,5 mill kroner. Beslutning om utløsning av reserven legges til adm. 
direktør. 

 
 
Styresak 16-2014 Virksomhetsrapport nr. 1-2014 
 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. 1-2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør presisere overfor helseforetakene gjeldende krav om fjerning 

av fristbrudd. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør presisere overfor helseforetakene gjeldende krav om 

fjerning av fristbrudd. 
 
 
Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 

omregulering av tomt og salg av eiendom 
(Åsgårdmarka) 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i 

foretaksmøte til å avhende eiendommen Åsgårdmarka i Tromsø fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med denne saken. 

 
2. Styret forutsetter godkjent reguleringsplan fra Tromsø kommune, før salg eventuelt 

gjennomføres. Universitetssykehuset Nord-Norge HF søker Tromsø kommune om å 
få godkjent reguleringsplanen. 

 
3. Ved eventuelt salg skal disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med 

vedtak i styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og 
kapitalforvaltning i Helse Nord.  

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i 
foretaksmøte til å avhende eiendommen Åsgårdmarka i Tromsø fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med denne saken. 

 
2. Styret forutsetter godkjent reguleringsplan fra Tromsø kommune, før salg eventuelt 

gjennomføres. Universitetssykehuset Nord-Norge HF søker Tromsø kommune om å 
få godkjent reguleringsplanen. 

 
3. Ved eventuelt salg skal disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med 

vedtak i styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og 
kapitalforvaltning i Helse Nord.  

 
 
Styresak 18-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,  
 PET-senter – godkjenning av idé- og 

konseptrapport, oppfølging av styresak 70-2012 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner fremlagte idé- og konseptrapport for 

Universitetssykehuset Nord-Norge HFs PET-senter i Tromsø som grunnlag for den 
videre planlegging av forprosjektet.  

 
2. Prosjektet godkjennes videreført i et forprosjekt med en arealramme på 3 701m2 og 

en foreløpig kostnadskalkyle på 364 mill kroner (p50-2017) inklusiv prisstigning og 
byggelånsrenter i perioden. Men styret ber om at det i forprosjektet vurderes forslag 
til endringer i prosjektet som kan bidra til at totalkostnadene reduseres.  

 
3. Differansen mellom P50 og P85 på 43 mill kroner legges til Helse Nord RHF, og kan 

utløses etter gjeldende investeringsreglement.  
 

4. Forprosjektets økonomiske ramme settes til 16 mill kroner inkludert merverdiavgift 
og inngår i p50-kalkylen. 

 
5. Styret ber om at forprosjektrapport legges frem som sak ved årsskiftet 2014/15 

med sikte på realisering av prosjektet innen 2017. Saken skal inneholde en 
oppdatert gjennomførings- og finansieringsplan for prosjektet. Videre Før 
forprosjektrapport legges frem for styret i Helse Nord RHF, skal det gjennomføres en 
oppdatering av løsninger og forslag til mulige kostnadsreduksjoner og med endelig 
kostnadsoverslag for P50 og P85 inkludert prisstigning og byggelånsrenter, samt 
oppdatert bærekraftsanalyse for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, der det er 
vist hvordan omstillingsutfordringene for helseforetaket er løst.  

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner fremlagte idé- og konseptrapport for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HFs PET-senter i Tromsø som grunnlag for den 
videre planlegging av forprosjektet.  

 
2. Prosjektet godkjennes videreført i et forprosjekt med en arealramme på 3 701m2 og 

en foreløpig kostnadskalkyle på 364 mill kroner (p50-2017) inklusiv prisstigning og 
byggelånsrenter i perioden. Men styret ber om at det i forprosjektet vurderes forslag 
til endringer i prosjektet som kan bidra til at totalkostnadene reduseres.  

 
3. Differansen mellom P50 og P85 på 43 mill kroner legges til Helse Nord RHF, og kan 

utløses etter gjeldende investeringsreglement.  
 

4. Forprosjektets økonomiske ramme settes til 16 mill kroner inkludert merverdiavgift 
og inngår i p50-kalkylen. 

 
5. Styret ber om at forprosjektrapport legges frem som sak ved årsskiftet 2014/15 

med sikte på realisering av prosjektet innen 2017. Saken skal inneholde en 
oppdatert gjennomførings- og finansieringsplan for prosjektet. Før 
forprosjektrapport legges frem for styret i Helse Nord RHF, skal det gjennomføres 
en oppdatering av løsninger og forslag til mulige kostnadsreduksjoner og med 
endelig kostnadsoverslag for P50 og P85 inkludert prisstigning og byggelånsrenter, 
samt oppdatert bærekraftsanalyse for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, der 
det er vist hvordan omstillingsutfordringene for helseforetaket er løst.  

 
 
Styresak 19-2014 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar tar informasjonen om innkjøpsstrategi i Helse Nord 
2014-2017 til orientering. Styret avventer helseforetakenes styrebehandling av 
innkjøpsstrategien, før den behandles av styret i Helse Nord RHF. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om innkjøpsstrategi i Helse Nord 2014-2017 
til orientering. Styret avventer helseforetakenes styrebehandling av innkjøpsstrategien, 
før den behandles av styret i Helse Nord RHF. 
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Styresak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Strategisk kompetanseplan fase 2 og ber om at 

planen legges til grunn for det videre arbeidet på dette området. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det utvikles regionale strategier med 

konkrete rullerende handlingsplaner innen HR, utdanning, rekruttering, 
stabilisering og videreutvikling av medarbeidere i Helse Nord. Styret ber videre 
om at utdanningskapasiteten i medisin ved Universitetet i Tromsø økes og at 
grunn- og videreutdanning av sykepleiere i landsdelen styrkes for å bidra til økt 
rekruttering av personell til foretaksgruppen. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at IKT-kompetanse generelt og IKT-

spisskompetanse blir innarbeidet i de regionale strategiene og planene som skal 
utvikles fremover. 
 

4. Styret ber adm. direktør avklare grunnlaget for et felles organ for utdanning i 
Nord-Norge mellom Helse Nord RHF, universiteter og høgskoler og fylkes- og 
kommunesektoren. 

 
5. Iverksetting av enkelttiltak i planen følges opp i de årlige oppdragsdokumenter og 

budsjettprosesser.   
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Strategisk kompetanseplan fase 2 og ber om at 
planen legges til grunn for det videre arbeidet på dette området. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det utvikles regionale strategier med 

konkrete rullerende handlingsplaner innen HR, utdanning, rekruttering, 
stabilisering og videreutvikling av medarbeidere i Helse Nord. Styret ber videre om 
at utdanningskapasiteten i medisin ved Universitetet i Tromsø økes og at grunn- og 
videreutdanning av sykepleiere i landsdelen styrkes for å bidra til økt rekruttering 
av personell til foretaksgruppen. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at IKT-kompetanse generelt og IKT-

spisskompetanse blir innarbeidet i de regionale strategiene og planene som skal 
utvikles fremover. 
 

4. Styret ber adm. direktør avklare grunnlaget for et felles organ for utdanning i Nord-
Norge mellom Helse Nord RHF, universiteter og høgskoler og fylkes- og 
kommunesektoren. 
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5. Iverksetting av enkelttiltak i planen følges opp i de årlige oppdragsdokumenter og 
budsjettprosesser.   

 
 
Styresak 21-2014 Nyreerstattende behandling i Helse-Nord 

2000-2012 – resultater, mulige forklaringer og 
aktuelle tiltak 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om resultatene av nyreerstattende 

behandling i Helse Nord til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør gjennom samhandlingen med kommunene og egne tiltak, 

sikre at spesialisthelsetjenesten i Finnmark er en aktiv deltaker i det forebyggende 
helsearbeidet. Det bes også om at tiltak i form av befolkningsundersøkelser gjennom 
samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet vurderes.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om resultatene av nyreerstattende 
behandling i Helse Nord til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør gjennom samhandlingen med kommunene og egne tiltak, 

sikre at spesialisthelsetjenesten i Finnmark er en aktiv deltaker i det forebyggende 
helsearbeidet. Det bes også om at tiltak i form av befolkningsundersøkelser gjennom 
samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet vurderes.  

 
 
Styresak 22-2014 Oppnevning av revisjonsutvalg i  
 Helse Nord RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonsutvalget med 

virkning fra 26. februar 2014: 
Inger Lise Strøm 
Kari Jørgensen 
Arnfinn Sundsfjord 
Kari B. Sandnes  
 

2. Inger Lise Strøm velges som leder av revisjonsutvalget. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 

1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonsutvalget med 
virkning fra 26. februar 2014: 
Inger Lise Strøm 
Kari Jørgensen 
Arnfinn Sundsfjord 
Kari B. Sandnes  
 

2. Inger Lise Strøm velges som leder av revisjonsutvalget. 
 
 
Styresak 23-2014 Revisjonsutvalgets årsrapport for 2013, 

vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2013 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret tar revisjonsutvalgets årsrapport for 2013, vedlagt internrevisjonens årsrapport 
for 2013, til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret tar revisjonsutvalgets årsrapport for 2013, vedlagt internrevisjonens årsrapport 
for 2013, til orientering. 

 
 
Styresak 24-2014  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Informasjonsmøte med Troms Fylkeskommune m. fl., den 25. februar 2014 – 
informasjon 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 27. mars 2014 – praktisk informasjon og planlagt 
program 

- Foretaksmøter med helseforetakene, den 28. mars 2014 – informasjon  
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosesser – resultat av arbeidet, 
oppfølging av styresak 15-2013 
o ref. styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser, 

vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør om å legge fram resultatet av 
arbeidet, når rapport foreligger.  

o Adm. direktør orienterte muntlig om resultatet av arbeidet. 
- Låneopptak – informasjon 
- Indikatorer intern effektivitet i spesialisthelsetjenesten – rapport fra pilot 2013 
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- Manglende leveranser av morfin – informasjon om situasjonen 
- Indre Troms Medisinske senter – informasjon om saken 
- Forbruk av Øre-Nese-Hals (ØNH)-tjenester i kommunene i Vesterålen-Lofoten 

området – informasjon 
- Nasjonal beredskapsøvelse på Svalbard, den 3. til 7. november 2014: Informasjon 

om øvelsen og at kriseledelsen i Helse Nord RHF settes 5. og 6. november 2014. 
- Rekruttering av ny fagdirektør og kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord 

RHF: Informasjon om rekrutteringen og den nye organiseringen.  
- Middag med Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, den 5. februar 2014: 

Sammen med styreleder Bjørn Kaldhol – informasjon  
- NSHs lederkonferanse, den 6. og 7. februar 2014 i Oslo: Informasjon 
- Møte med samisk legeforening, den 13. februar 2014 i Tromsø: Informasjon 
- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 24. februar 2014:  

o Tema: Fritt behandlingsvalg og nasjonal helse- og sykehusplan  
o Informasjon om status så langt og planlagt videre fremdrift. 

- Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder  
o Informasjon om status i arbeidet 
o Det vil bli lagt frem en felles styresak i RHF-ene med prinsipper for innføring 

av nye metoder. 
- Alvorlige hendelser i foretaksgruppen 

o Sak nr. 1: Pårørende, Helsetilsynet og Politi er varslet. 
o Sak nr. 2: Helsetilsynet er varslet, og deres team har rykket ut til 

helseforetaket. Ev. konsekvenser for prosedyrer/rutiner vurderes, etter at 
Helsetilsynets utrykningsgruppe har gitt sine vurderinger. 

o Sak nr. 3: Helsetilsynet er varslet. Saken vil bli fulgt opp av Fylkesmannen i 
Nordland som ordinær tilsynssak. 

o Sak nr. 4: Helsetilsynet er varslet og har gitt følgende tilbakemelding: Saken 
var ikke varslingspliktig, fordi utfallet ikke var uventet i forhold til påregnelig 
risiko. 

o Sak nr. 5: Helsetilsynet er varslet. 
Informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

3. ESAs5

4. Handlingsplan 2014-2017 for HINAS
 avgjørelse i sak om statsstøtte – sykehusapotekenes publikumsutsalg  

6

5. Evaluering av regionalt prosjekt for innføring av nytt lønns- og personalsystem 
(RIPS-prosjekt) 

 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
  

                                                        
5 ESA: EFTA Surveillance Authority, EFTAs overvåkningsorgan 
6 HINAS: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 
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Styresak 25-2014  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. E-post fra KTV Kari B. Sandnes, Sissel Alterskjær og Eirik S. Holand av 4. februar 

2014 ad. krav om styrerepresentasjon til styret i Helse Nord RHF 
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. 

februar 2014 
3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 25. februar 2014 ad. Strategisk kompetanseplan, 

fase 2, jf. styresak 20-2014 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 26-2014  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 

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

Protokoll fra styremøtet, den 26. februar 2014 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 14. mars 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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