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Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 29. april 2014 – kl. 8.30 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
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 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Steinar Pettersen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 
Navn:  
Inger Lise Strøm nestleder 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
 
Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Randi Brendberg kst. fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Tor Solbjørg revisjonssjef 
 
I forkant av dette styremøtet ble det avholdt en tematime med en gjennomgang av utviklingen 
og organisering av tilbudet innen psykisk helsevern for barn, unge og voksne i Helse Nord basert 
på en presentasjon ved Aina I. Olsen, seksjonsleder psykiatri/rus.  

http://www.helse-nord.no/�
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Styresak 44-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring 
av nye metoder – fullmakt til adm. direktør og 
beskrivelse av beslutningsprosess, jf. 
styresak 33-2014 
Saken ble behandlet elektronisk, og vedtaket protokollført i 
dette styremøtet. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar beskrivelsen av beslutningsprosessen mellom de adm. 

direktører i de regionale helseforetakene til orientering. 
 
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å ta de nødvendige beslutninger for innføring av 

nye metoder som beskrevet i saksfremlegget. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak:  

1. Styret i Helse Nord RHF tar beskrivelsen av beslutningsprosessen mellom de adm. 
direktører i de regionale helseforetakene til orientering. 

 
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å ta de nødvendige beslutninger for innføring av 

nye metoder som beskrevet i saksfremlegget. 
 
 
Styresak 45-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 44-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder – 

fullmakt til adm. direktør og beskrivelse av beslutningsprosess, jf. 
styresak 33-2014 
Saken ble behandlet elektronisk, og vedtaket protokollført i dette 
styremøtet. 

Sak 45-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 46-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. mars 2014 
Sak 47-2014 Organisering av traumebehandling (psykisk helse), oppfølging av 

styresak 133-2013/7, jf. styresak 31-2014 
Sakspapirene var ettersendt.. 

Sak 48-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 49-2014 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord – 
konseptfaserapport, oppfølging av styresak 143-2013 

Sak 50-2014 Virksomhetsrapport nr. 3-2014 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 51-2014 Budsjett 2014 – justering av rammer nr. 1 
 
 



 

Sak 52-2014 Endringer i helseforetakenes vedtekter §§ 6 b og 10 ad. oppnevning 
av styremedlemmer i helseforetakene og vedtak som skal treffes av 
foretaksmøte 

Sak 53-2014 Internrevisjonsrapport 06-2014: Dokumentstyring i Helse Nord RHF 
Sak 54-2014 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Oppdragsdokument 2014 – tilleggsliste 
Sak 55-2014 Referatsaker 
 1. Regionalt brukerutvalg – årsmelding 2013 
 2. Protokoll fra drøftingsmøte 23. april 2014 ad. saker om 

etablering av regionale datasentre i Helse Nord – 
konseptfaserapport, oppfølging av styresak 143-2013 og fremtidig 
AMK-struktur i Helse Nord 
Kopi av drøftingsprotokollene var ettersendt. 

 3. Brev fra Fauske Kommune v/ordfører Siv Anita Johnsen Brekke 
av 4. april 2014 ad. uttalelse fra Fauske kommunestyre i 
forbindelse med foreslått nedlegging av traumeavdelingen ved 
Nordlandssykehuset 

Sak 56-2014 Eventuelt 
 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
Styresak 46-2014  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 27. mars 2014 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 27. mars 2014 godkjennes.  
 
 
Styresak 47-2014 Organisering av traumebehandling (psykisk 

helse), oppfølging av styresak 133-2013/7, jf. 
styresak 31-2014 
Sakspapirene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen, nasjonale føringer og mottatte 

uttalelser om organiseringen av traumebehandling innen psykisk helsevern for 
voksne.  Tilbudet til denne pasientgruppen skal være av faglig god kvalitet og 
likeverdig for alle innbyggere i regionen.  

 



 

2. Behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter skal i all hovedsak ivaretas av det 
enkelte helseforetak på DPS-nivå.  Faglige ressurser og kapasitet i det enkelte 
helseforetak skal sees under ett. Minst ett av DPS-ene i hvert helseforetak skal ha 
særlig kompetanse til å behandle denne pasientgruppen. Det etableres ikke et 
regionalt tilbud, og behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter i 
Nordlandssykehuset HF forutsettes overført som planlagt til DPS Salten. 

 
3. Foretaksgrensene skal ikke være til hinder for at pasientene får et optimalt tilbud. 

Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF gis et særskilt 
ansvar for å bistå henholdsvis Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF 
for pasienter som krever behandling ut over det etablerte tilbudet i helseforetaket.  

 
4. Styret ber adm. direktør om å planlegge og gjennomføre et tilpasset 

kompetanseprogram, for alle yrkesgrupper, om traume og traumeforståelse.  I den 
grad det må prioriteres, skal programmet for miljøpersonalet gjennomføres først. 

 
5. Styret ber adm. direktør sørge for at organisering av traumebehandling innen 

psykisk helsevern for voksne evalueres innen utgangen av 2017. 
 

6. Styrets vedtak i punkt 2 og 3 i denne saken videreføres til helseforetakene i 
foretaksmøte snarest mulig. 

  
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen, nasjonale føringer og mottatte 
uttalelser om organiseringen av traumebehandling innen psykisk helsevern for 
voksne.  Tilbudet til denne pasientgruppen skal være av faglig god kvalitet og 
likeverdig for alle innbyggere i regionen.  

 
2. Behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter skal i all hovedsak ivaretas av det 

enkelte helseforetak på DPS-nivå.  Faglige ressurser og kapasitet i det enkelte 
helseforetak skal sees under ett. Minst ett av DPS-ene i hvert helseforetak skal ha 
særlig kompetanse til å behandle denne pasientgruppen. Det etableres ikke et 
regionalt tilbud, og behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter i 
Nordlandssykehuset HF forutsettes overført som planlagt til DPS Salten. 

 
3. Foretaksgrensene skal ikke være til hinder for at pasientene får et optimalt tilbud. 

Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF gis et særskilt 
ansvar for å bistå henholdsvis Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF 
for pasienter som krever behandling ut over det etablerte tilbudet i helseforetaket.  

 
4. Styret ber adm. direktør om å planlegge og gjennomføre et tilpasset 

kompetanseprogram, for alle yrkesgrupper, om traume og traumeforståelse.  I den 
grad det må prioriteres, skal programmet for miljøpersonalet gjennomføres først. 

 



 

5. Styret ber adm. direktør sørge for at organisering av traumebehandling innen 
psykisk helsevern for voksne evalueres innen utgangen av 2017. 

 
6. Styrets vedtak i punkt 2 og 3 i denne saken videreføres til helseforetakene i 

foretaksmøte snarest mulig. 
 
 
Styresak 48-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord 

Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen. Organiseringen av AMK-tjenesten 

i Helse Nord skal sikre god kvalitet på tjenesten og drives personellmessig og 
økonomisk effektivt.  
 

2. AMK-funksjonen i Universitetssykehuset Nord-Norge skal samles i Tromsø. 
Kommunene og andre berørte må sikres god informasjon i prosessen. De øvrige tre 
AMK-sentralene består. 
 

3. Styret ber adm. direktør sørge for at helseforetakene gjør en ROS-analyse av sin 
AMK-virksomhet innen utgangen av 2014. 
 

4. Styret ber adm. direktør utrede nærmere muligheten for en organisering med to 
AMK-sentraler i Nord-Norge, jfr. prosjektgruppens utredning. En beslutning om en 
eventuell overgang til to må baseres på en nærmere vurdering av: 
• God kvalitet på tjenesten 
• Bruken av personellressurser 
• Økonomiske konsekvenser 
• Organisatoriske konsekvenser 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen. Organiseringen av AMK-tjenesten 
i Helse Nord skal sikre god kvalitet på tjenesten og drives personellmessig og 
økonomisk effektivt.  
 

2. AMK-funksjonen i Universitetssykehuset Nord-Norge skal samles i Tromsø. 
Kommunene og andre berørte må sikres god informasjon i prosessen. De øvrige tre 
AMK-sentralene består. 
 

3. Styret ber adm. direktør sørge for at helseforetakene gjør en ROS-analyse av sin 
AMK-virksomhet innen utgangen av 2014. 
 



 

4. Styret ber adm. direktør utrede nærmere muligheten for en organisering med to 
AMK-sentraler i Nord-Norge, jfr. prosjektgruppens utredning. En beslutning om en 
eventuell overgang til to må baseres på en nærmere vurdering av: 
• God kvalitet på tjenesten 
• Bruken av personellressurser 
• Økonomiske konsekvenser 
• Organisatoriske konsekvenser 

 
Protokolltilførsel til styresak 48-2014 – stemmeforklaring: 
 
Undertegnede viser til Fagforbundets høringssvar av 26.02.2014 og ønsker at 
denne  legges ved protokollen som en protokolltilførsel. 
 
Fagforbundets Koordineringsleddet Helse Nord anbefaler primært at dagens ordning 
med 5 AMK sentraler opprettholdes henholdsvis i Kirkenes, Tromsø, Harstad, Bodø og 
Sandnessjøen. 
Fagforbundet forutsetter at tillitsvalgte gis formell medvirkning ved gjennomføring av 
det videre arbeid. Dette er helt nødvendig dersom målet om å spille på lag med 
engasjerte og kompetente medarbeidere skal oppnås, men også for å oppfylle 
bestemmelsene i Hovedavtalene. 
Fagforbundet er spesielt opptatt av representasjon i de ulike styrings- og 
prosjektgrupper som måtte bli etablert og forventer invitasjon til dette. 
Fagforbundet ber om at faglig kvalitet, lokal kunnskap og responstid av tjenestene er et 
overordnet prinsipp. Det er herunder viktig for Fagforbundet at ny teknologi på 
kommunikasjon blir tatt i bruk og at distriktspolitiske hensyn blir vurdert. I 
omorganisering bes det om at det vurderes både befolkningens sikkerhet og 
sysselsettingsmønster. 
Fagforbundet region Nord er av den oppfatning at Finnmark bør ha egen sentral. Dett 
på bakgrunn av store landområder med mange samiske stedsnavn. I så henseende er 
lokalkunnskap særdeles viktig da mange stedsnavn er forholdsvis like. 
 
Kari B Sandnes 
Ansattevalgt styremedlem 
 
 
Styresak 49-2014 Etablering av regionale datasentre i Helse 

Nord – konseptfaserapport, oppfølging av 
styresak 143-2013 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner fremlagte konseptrapport for etablering av 

regionale datasentre i Helse Nord. 
 

2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å bygge datasenter 2 (DS2) ved Universitetet i 
Tromsø, Norges Arktiske universitet, Teknologibygg innenfor en ramme på 21 mill 
kroner.  



 

3. Styret gir adm. direktør fullmakt til å bygge kulvert og teknisk bygg tilhørende 
datasenter 1 (DS1) ved pasienthotellet i Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
innenfor en ramme på 10 mill kroner.  

 
4. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering, når kontrakter er inngått og 

endelige kostnadsestimater foreligger. 
 

5. Styret ber adm. direktør videre om å legge fram en endelig vurdering rundt behovet 
for sikkerhetsløsninger og gjenopprettingssenter (DSDRT) i Bodø i styremøte i 
oktober 2014.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner fremlagte konseptrapport for etablering av 
regionale datasentre i Helse Nord. 

 
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å bygge datasenter 2 (DS2) ved Universitetet i 

Tromsø, Norges Arktiske universitet, Teknologibygg innenfor en ramme på 21 mill 
kroner.  

 
3. Styret gir adm. direktør fullmakt til å bygge kulvert og teknisk bygg tilhørende 

datasenter 1 (DS1) ved pasienthotellet i Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
innenfor en ramme på 10 mill kroner.  

 
4. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering, når kontrakter er inngått og 

endelige kostnadsestimater foreligger. 
 

5. Styret ber adm. direktør videre om å legge fram en endelig vurdering rundt behovet 
for sikkerhetsløsninger og gjenopprettingssenter (DSDRT) i Bodø i styremøte i 
oktober 2014.  

 
 
Styresak 50-2014 Virksomhetsrapport nr. 3-2014 

Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2014 til orientering. 
 
2. Styret er fornøyd med at ventetiden reduseres, men ber adm. direktør om å følge 

opp at det gjennomføres nødvendige tiltak i helseforetakene for å redusere 
ventetiden spesielt innen de somatiske fagfeltene. 

 
  



 

3. Det er fortsatt for mange fristbrudd i regionen, og styret ber adm. direktør om å 
sørge for at helseforetakene iverksetter og gjennomfører tiltakene fra 
fristbruddprosjektet. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2014 til orientering. 
 
2. Styret er fornøyd med at ventetiden reduseres, men ber adm. direktør om å følge 

opp at det gjennomføres nødvendige tiltak i helseforetakene for å redusere 
ventetiden spesielt innen de somatiske fagfeltene. 

 
3. Det er fortsatt for mange fristbrudd i regionen, og styret ber adm. direktør om å 

sørge for at helseforetakene iverksetter og gjennomfører tiltakene fra 
fristbruddprosjektet. 

 
 
Styresak 51-2014 Budsjett 2014 – justering av rammer nr. 1 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. For å øke mulighetene til investeringer økes budsjettert overskudd i Helse Nord RHF 

med 43 mill kroner til 410 mill kroner.  
 
2. Bevilgninger på til sammen 4,8 mill kroner foreslås tildelt som beskrevet i saken.  
 
3. Investeringsrammen til NLSH økes med 4,7 mill kroner til blodbestrålingsenhet.  
 
4. Fordeling av midler budsjettert i RHF vedtas som foreslått i saken. 
 
5. Administrative tildelinger tas til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. For å øke mulighetene til investeringer økes budsjettert overskudd i Helse Nord RHF 
med 43 mill kroner til 410 mill kroner.  

 
2. Bevilgninger på til sammen 4,8 mill kroner foreslås tildelt som beskrevet i saken.  
 
3. Investeringsrammen til NLSH økes med 4,7 mill kroner til blodbestrålingsenhet.  
 
4. Fordeling av midler budsjettert i RHF vedtas som foreslått i saken. 
 
5. Administrative tildelinger tas til orientering.  



 

Styresak 52-2014 Endringer i helseforetakenes vedtekter §§ 6 b 
og 10 ad. oppnevning av styremedlemmer i 
helseforetakene og vedtak som skal treffes av 
foretaksmøte 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Endringer i helseforetakenes vedtekter nye §§ 6 b og 10 gjennomføres i tråd med 

saksfremstillingen. 
 
2. Endringene i helseforetakenes vedtekter stadfestes i foretaksmøte med 

helseforetakene så snart som mulig i samsvar med helseforetaksloven §§ 12 og 14. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Endringer i helseforetakenes vedtekter nye §§ 6 b og 10 gjennomføres i tråd med 
saksfremstillingen. 

 
2. Endringene i helseforetakenes vedtekter stadfestes i foretaksmøte med 

helseforetakene så snart som mulig i samsvar med helseforetaksloven §§ 12 og 14. 
 
Protokolltilførsel til styresak 52-2014 – stemmeforklaring: 
 
Jeg viser til Fagforbundets uttalelse i møte i koordinerende ledd av 28 april 2014 og 
ønsker at denne  legges ved protokollen som en protokolltilførsel fra undertegnede. 
 
”Koordineringsleddet Helse Nord  beklager at regjeringen har valgt å tilsidesette 
folkevalgte organer i forbindelse med oppnevning av styremedlemmer til HF styrene. 
Etter vår vurdering vil dette svekke legitimiteten til HF styrene og redusere folkevalgt 
innflytelse over utviklingen av spesialisthelsetjenesten i region.” 
 
Kari B Sandnes 
Ansattevalgt styremedlem  
  
 
Styresak 53-2014 Internrevisjonsrapport 06-2014: 

Dokumentstyring i Helse Nord RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 06/2014: Dokumentstyring i Helse 

Nord RHF til orientering. 
 
  



 

2. Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om oppfølgingen av 
internrevisjonens anbefalinger innen utgangen av september 2014. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 06/2014: Dokumentstyring i Helse 
Nord RHF til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om oppfølgingen av 

internrevisjonens anbefalinger innen utgangen av september 2014. 
 
 
Styresak 54-2014  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Styreseminar i Helse Nord, den 26. mai 2014 
o Avholdes på Rica Ishavshotell i Tromsø – fra kl. 09.30 til ca. kl. 17.00 med 

påfølgende middag. 
o Informasjon om program. 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 27. mai 2014 
o Avholdes i Tromsø i etterkant av styreseminaret. 
o Informasjon om påmelding til styreseminar og styremøte. 

- Nytt sykehus i Kirkenes – første spadetak, den 5. mai 2014: Statsråden deltar på 
arrangementet – informasjon.  

- Nasjonal Helsekonferanse, den 7. til 8. mai 2014: Informasjon. 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Klagesaker i KOFA1

- Riksrevisjonens rapport om elektronisk meldingsutveksling: Informasjon 
: Informasjon om avgjørelser i forskjellige saker.  

- Lang reisetid for pasienter i Finnmark: Informasjon om saken og 
Finnmarkssykehusets håndtering av slike tilfeller. 

- Presentasjon av Helse Nords IKT-strategi og -organisering for statsråd Bent Høie 
m. fl., den 7. april 2014: Informasjon 

- Nasjonal helse- og sykehusplan, besøksrunde Helse- og omsorgsdepartement, den 
8. og 9. april 2014 i Finnmark: Informasjon 

- AD-møte, den 28. april 2014: Informasjon 
o Årsrapporten fra felles eide selskap legges frem som en felles styresak.  
o Møte i beslutningsforum for innføring av nye metoder avholdes i tilknytning 

til AD-møte, den 19. mai 2014.  
o Nordlandssykehuset Vesterålen – åpning, den 19. august 2014: Statsminister 

Erna Solberg og statsråd Bent Høie deltar. 
 
 
                                                        
1 KOFA: Klagenemnda for offentlige anskaffelser 



 

o Lønnsoppgjør 2014: Informasjon 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
Med utgangspunkt i de partsforhold som gjelder, deltar styremedlemmer som 
er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers 
forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister 
med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler, jf. § 8 i Helse 
Nord RHFs vedtekter. 
Under behandling av denne saken fratrådte de ansattevalgte styremedlemmer. 

3. Oppdragsdokument 2014 – tilleggsliste 
 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 55-2014  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Regionalt brukerutvalg – årsmelding 2013 
2. Protokoll fra drøftingsmøte 23. april 2014 ad. saker om etablering av regionale 

datasentre i Helse Nord – konseptfaserapport, oppfølging av styresak 143-2013 og 
fremtidig AMK-struktur i Helse Nord 
Kopi av drøftingsprotokollene var ettersendt. 

3. Brev fra Fauske Kommune v/ordfører Siv Anita Johnsen Brekke av 4. april 2014 ad. 
uttalelse fra Fauske kommunestyre i forbindelse med foreslått nedlegging av 
traumeavdelingen ved Nordlandssykehuset 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 56-2014  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Bodø, den 29. april 2014 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 29APR2014 – kl. 11.35 
____________________  
Bjørn Kaldhol 
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