
 

 
 

Møtedato: 29. april 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-28/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 11.4.2014 
 

Styresak 46-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

27. mars 2014 
 
 
Det vises til presseprotokoll av 27. mars 2014. Det er foretatt to mindre endringer i den 
endelige protokollen.  
 
I styresak 29-2014 Valg av styrer i helseforetakene, jf. helseforetaksloven § 21 er det gjort 
endringer i bosted for to av de valgte styremedlemmene: 
 
1. Finnmarkssykehuset HF 

Kristin Rajala: Endret fra Karasjok til Tana. 
 

2. Nordlandssykehuset HF 
Barbro Hætta: Endret fra Evenes til Harstad. 
 

 
Protokollen legges nå frem til formell godkjenning. 
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Protokoll styremøte 27. mars 2014 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 27. mars 2014 – kl. 8.30 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Ann-Mari Jenssen 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:  
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
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 
Erik Arne Hansen regnskapsleder 
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I forkant av styremøtet orienterte kst. fagdirektør Randi Brendberg og seksjonsleder 
Randi Spørck om fremtidig AMK-struktur i Helse Nord. 
 
I starten av styremøtet la revisjonsselskapet KPMG frem en oppsummering av revisjon 
2013 for foretaksgruppen og Helse Nord RHF, jf. styresak 35-2014 Godkjenning av 
årsregnskap og styrets beretning 2013 – herunder disponering av resultat. Orienteringen 
ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.  

 
 

Styresak 27-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 27-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 28-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. februar 2014 
Sak 29-2014 Valg av styrer i helseforetakene, jf. helseforetaksloven § 21 

Sakspapirene var ettersendt. 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, 
 jf. Fvl § 13, 1 ledd nr 1. 

Sak 30-2014 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2014-2016 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, 
 jf. Fvl § 13, 1 ledd nr 1. 

Sak 31-2014 Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for 
voksne, oppfølging av styresak 133-2013/7 

Sak 32-2014 Årlig melding 2013 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder – de 
regionale helseforetakenes rolle og ansvar 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 34-2014 Seniorpolitikk i Helse Nord – forslag,  
oppfølging av styresak 40-2012 

Sak 35-2014 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2013 – herunder 
disponering av resultat 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 37-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av 
tverrgående prosesser mellom helseforetak som har 
pasientreisekontor og Pasientreiser ANS, jf. styresak 93-2013 

Sak 38-2014 Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt 
forventet utvikling i 2013 

Sak 39-2014 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i 
helseforetakene i Helse Nord 

Sak 40-2014 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF  
og alle underliggende helseforetak 

Sak 41-2014 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Kvalitetsbasert finansiering 
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Sak 42-2014 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til Regionalt Brukerutvalg i 

Helse Nord RHF, den 28. februar 2014 
 2. E-post fra Hammerfest Arbeiderparti av 5. mars 2014 med 

vedlagt uttalelse fra årsmøte, den 12. februar 2014 ad. 
renovering –eller bygging av nytt Finnmarksykehus Hammerfest 
må forseres  

 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 20. mars 2014 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 4. Protokoller fra drøftingsmøte, den 26. mars 2014 ad. Årlig 
melding 2013, jf. styresak 32-2014 og Organisering av 
traumebehandling psykisk helsevern for voksne, jf. styresak 31-
2014 
Kopi av protokollene var lagt frem ved møtestart. 

 5. Brev fra Mental Helse Tromsø av 16. mars 2014 ad. Uttalelse i 
forbindelse med styresak 31-2014 Organisering av 
traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 6. Uttalelse fra årsmøte i HLF Finnmark, den 16. mars 2014 ad. 
audiografsituasjonen i Finnmark 
Kopi av uttalelsen var ettersendt. 

 7. Brev fra Mental Helse Nordland av 18. mars 2014 ad. uttalelse til 
Helse Nord RHFs styresak 31-2014 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 8. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget, den 13. mars 2014 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 9. e-post fra Hildur Gunnarsdòttir v/Nordlandssykehuset HF av 25. 
mars 2014 ad. styresak 31-2014 
Kopi av e-posten var ettersendt. 

 10. Brev fra organisasjonen voksne for barn av 21. mars 2014 ad. 
organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for 
voksne 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 11. Brev fra legeforum NLSH (leger i rus og psykiatri) vedr. 
pågående utredning rundt det psykiatriske traumetilbudet i 
NordNorge 
Kopi av brevet var ettersendt.  

 12. Brev fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep av 17. mars 
2014 ad. Uttalelse i forbindelse med styresak 31-2014, 
Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for 
voksne  
Kopi av brevet var ettersendt. 

 13. Brev fra Gunnar Wøllo Egeberg av 25. mars 2014 ad. styresak 
31-2014 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 
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 14. Brev fra Helgelandssykehuset HF av 21. mars 2014 ad. innspill i 
styrebehandling av RHF-styresak 31-2014 – Organisering av 
traumebehandling innen psykisk helsevern 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 15. Brev fra Nordlandssykehuset HF av 20. mars 2014 ad. 
tilbakemelding på forespørsel fra Helse Nord om 
traumepasienter 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 16. Brev fra Meløy Kommune v/ordfører Per Swensen av 21. mars 
2014 ad. behold traumeenheten ved Nordlandssykehuset 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 17. Åpent brev fra Gunnar Wøllo Egeberg av 26. mars 2014 ad. 
styresak 31-2014 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart 

 18. Notat fra Finnmarkssykehuset HF med vedlegg av 21. mars 2014 
ad. traumebehandling 
Kopi av notatet var lagt frem ved møtestart. 

 19. E-post fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 21. mars 
2014 ad. traumebehandling 
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart. 

Sak 43-2014 Eventuelt 
 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 28-2014  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 26. februar 2014 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 26. februar 2014 godkjennes.  
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Styresak 29-2014 Valg av styrer i helseforetakene,  
 jf. helseforetaksloven § 21 

Sakspapirene var ettersendt. 
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, 
 jf. Fvl § 13, 1 ledd nr 1. 

 
Styrets arbeidsutvalg la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
A. For perioden 28. mars 2014 til avholdelse av foretaksmøte i mars/april 2016 

foreslår styret at følgende oppnevnes som styremedlemmer i helseforetakene: 
 

1. Helgelandssykehuset HF 
 

o Frode Mellemvik, Bodø 
o Lise Karlsen, Brønnøysund (ny) 
o Sonja Djønne, Mo i Rana (ny)  
o Tone Helen Hauge, Mosjøen (ny) 
o Jørgen Pedersen, Leirfjord 
o Jann-Georg Falch, Bodø 

 
Som styreleder velges Frode Mellemvik, og Tone Helen Hauge velges som 
nestleder. 

2. Finnmarkssykehuset HF 
 

o Ulf Syversen, Nordkapp 
o Mona Søndenaa, Sør-Varanger 
o Ivan Olsen, Alta 
o Kristin Rajala, Tana 
o Gudrun Rollefsen, Hammerfest 
o Jan Petter Monsen, Bodø (ny) 

 
Som styreleder velges Ulf Syversen, og Kristin Rajala velges som nestleder. 

 
3. Nordlandssykehuset HF 

 
o Svein Blix, Bodø 
o Astrid Bjørgaas, Vågan 
o Barbro Hætta, Harstad (ny) 
o Åsa Elvik, Bø i Vesterålen (ny) 
o Børge Selstad, Meløy (ny) 
o Erik Arne Hansen, Bodø 

 
Som styreleder velges Svein Blix, og Astrid Bjørgaas velges som nestleder. 
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4. Sykehusapotek Nord HF 
 
o Anne Helen Hansen, Tromsø 
o Svein Iversen, Alta 
o Jan Norum, Tromsø (ny) 
o Margit Steinholt, Alstahaug (ny) 
o Bjørg Jensen, Bodø 

 
Som styreleder velges Anne Helen Hansen, og Jan Norum velges som nestleder. 

 
5. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 
o Jorhill Andreassen, Lenvik 
o Olav Helge Førde, Tromsø 
o Eivind Mikalsen, Vefsn (ny)  
o Hanne C. S. Iversen, Harstad 
o Erling Espeland, Alta 
o Tove Skjelvik, Bodø 
o Helga Marie Bjerke, Tromsø (ny) 
o Tom Sottinen, Vadsø (ny) 

 
Som styreleder velges Jorhill Andreassen, og Olav Helge Førde velges som 
nestleder. 

 
B. Styrene i helseforetakene oppnevnes i foretaksmøter, den 28. mars 2014. 
 
C. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av 

habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2. 
D. Styret ber adm. direktør om å innhente en autoritativ uttalelse om hvor mange 

ansattevalgte representanter det skal være i helseforetakenes styre, når det er seks 
eiervalgte styremedlemmer. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

A. For perioden 28. mars 2014 til avholdelse av foretaksmøte i mars/april 2016 
foreslår styret at følgende oppnevnes som styremedlemmer i helseforetakene: 

 
1. Helgelandssykehuset HF 
 

o Frode Mellemvik, Bodø 
o Lise Karlsen, Brønnøysund (ny) 
o Sonja Djønne, Mo i Rana (ny)  
o Tone Helen Hauge, Mosjøen (ny) 
o Jørgen Pedersen, Leirfjord 
o Jann-Georg Falch, Bodø 
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Som styreleder velges Frode Mellemvik, og Tone Helen Hauge velges som 
nestleder. 
 

2. Finnmarkssykehuset HF 
 

o Ulf Syversen, Nordkapp 
o Mona Søndenaa, Sør-Varanger 
o Ivan Olsen, Alta 
o Kristin Rajala, Tana 
o Gudrun Rollefsen, Hammerfest 
o Jan Petter Monsen, Bodø (ny) 

 
Som styreleder velges Ulf Syversen, og Kristin Rajala velges som nestleder. 

 
3. Nordlandssykehuset HF 

 
o Svein Blix, Bodø 
o Astrid Bjørgaas, Vågan 
o Barbro Hætta, Harstad (ny) 
o Åsa Elvik, Bø i Vesterålen (ny) 
o Børge Selstad, Meløy (ny) 
o Erik Arne Hansen, Bodø 

 
Som styreleder velges Svein Blix, og Astrid Bjørgaas velges som nestleder. 

 
4. Sykehusapotek Nord HF 

 
o Anne Helen Hansen, Tromsø 
o Svein Iversen, Alta 
o Jan Norum, Tromsø (ny) 
o Margit Steinholt, Alstahaug (ny) 
o Bjørg Jensen, Bodø 

 
Som styreleder velges Anne Helen Hansen, og Jan Norum velges som nestleder. 

 
5. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 
o Jorhill Andreassen, Lenvik 
o Olav Helge Førde, Tromsø 
o Eivind Mikalsen, Vefsn (ny)  
o Hanne C. S. Iversen, Harstad 
o Erling Espeland, Alta 
o Tove Skjelvik, Bodø 
o Helga Marie Bjerke, Tromsø (ny) 
o Tom Sottinen, Vadsø (ny) 

 
Som styreleder velges Jorhill Andreassen, og Olav Helge Førde velges som nestleder. 
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B. Styrene i helseforetakene oppnevnes i foretaksmøter, den 28. mars 2014. 
 
C. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av 

habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2. 
 

D. Styret ber adm. direktør om å innhente en autoritativ uttalelse om hvor mange 
ansattevalgte representanter det skal være i helseforetakenes styre, når det er seks 
eiervalgte styremedlemmer. 

 
 
Styresak 30-2014 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg  
 2014-2016 

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, 
 jf. Fvl § 13, 1 ledd nr 1. 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Nytt regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Nord RHF oppnevnes for perioden  

mars 2014 til mars 2016 med representasjon fra følgende 
organisasjoner/fagområder: 
• 6 medlemmer og 6 varamedlemmer fra FFO  
• 1 medlem og 1 varamedlem fra SAFO  
• 1 medlem fra hver av de 3 fylkeseldrerådene og 1 varamedlem fra hver av de 3 

fylkeseldrerådene 
 

2. RBU utvides med ett medlem og ett varamedlem fra fagområdet rus. 
 

3. Følgende velges som representanter i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF for 
perioden mars 2014 til mars 2016: 
 
A. FFO Mildrid Pedersen, Bardufoss 
B. FFO Jørgen Dahl, Vadsø 
C. FFO Bjørn Helge Hansen, Alstahaug 
D. FFO Åse Almås Johansen, Hadsel 
E. FFO Arnfinn Hansen, Skjervøy 
F. FFO Werner Johansen, Alta 
G.  SAFO Gunn Strand Hutchinson, Bodø  
H. Fylkeseldreråd Finnmark Astri Daniloff, Sør-Varanger 
I. Fylkeseldreråd Troms Inge Hyld, Tromsø 
J. Fylkeseldreråd Nordland May Anne Brand, Vefsn  
K. RIO1

 
 Asbjørn Larsen, Tromsø 

  

                                                        
1 Rusmisbrukernes interesseorganisasjon 
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4. Som leder og nestleder for Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF velges: 
Leder: FFO Mildrid Pedersen, Bardufoss  
Nestleder: RIO Asbjørn Larsen, Tromsø 
 

5. Som vararepresentanter i rekkefølge og med det antall vararepresentanter for 
perioden mars 2014 til mars 2016 for hver gruppe som har forslagsrett, velges: 

 
FFO: 
A. FFO Bjørg Molander, Harstad 
B. FFO Bodil Slettli, Alta 
C. FFO Alf Ingulv Bjørn, Talvik 
D. FFO Arne Ketil Hafstad, Lenvik 
E. FFO Randi Nilsen, Harstad 
F. FFO Marianne Pantdalsli Brekke, Fauske 

 
SAFO: 
A.  SAFO Odd-Petter Tanke Jensen, Vågan 

 
Fylkeseldrerådene: 
A. Fylkeseldreråd Finnmark Tore Bongo  
B. Fylkeseldreråd Troms Alvhild Marie Yttergård 
C. Fylkeseldreråd Nordland Kari Sletten 

 
Fagområdet rus  
A. MARBORG Vidar Hårvik  

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Nytt regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Nord RHF oppnevnes for perioden  
mars 2014 til mars 2016 med representasjon fra følgende 
organisasjoner/fagområder: 
• 6 medlemmer og 6 varamedlemmer fra FFO  
• 1 medlem og 1 varamedlem fra SAFO  
• 1 medlem fra hver av de 3 fylkeseldrerådene og 1 varamedlem fra hver av de 3 

fylkeseldrerådene 
 

2. RBU utvides med ett medlem og ett varamedlem fra fagområdet rus. 
 

3. Følgende velges som representanter i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF for 
perioden mars 2014 til mars 2016: 
 
A. FFO Mildrid Pedersen, Bardufoss 
B. FFO Jørgen Dahl, Vadsø 
C. FFO Bjørn Helge Hansen, Alstahaug 
D. FFO Åse Almås Johansen, Hadsel 
E. FFO Arnfinn Hansen, Skjervøy 
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F. FFO Werner Johansen, Alta 
G.  SAFO Gunn Strand Hutchinson, Bodø  
H. Fylkeseldreråd Finnmark Astri Daniloff, Sør-Varanger 
I. Fylkeseldreråd Troms Inge Hyld, Tromsø 
J. Fylkeseldreråd Nordland May Anne Brand, Vefsn  
K. RIO Asbjørn Larsen, Tromsø 

 
4. Som leder og nestleder for Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF velges: 

Leder: FFO Mildrid Pedersen, Bardufoss  
Nestleder: RIO Asbjørn Larsen, Tromsø 
 

5. Som vararepresentanter i rekkefølge og med det antall vararepresentanter for 
perioden mars 2014 til mars 2016 for hver gruppe som har forslagsrett, velges: 

 
FFO: 
A. FFO Bjørg Molander, Harstad 
B. FFO Bodil Slettli, Alta 
C. FFO Alf Ingulv Bjørn, Talvik 
D. FFO Arne Ketil Hafstad, Lenvik 
E. FFO Randi Nilsen, Harstad 
F. FFO Marianne Pantdalsli Brekke, Fauske 

 
SAFO: 
A.  SAFO Odd-Petter Tanke Jensen, Vågan 

 
Fylkeseldrerådene: 
A. Fylkeseldreråd Finnmark Tore Bongo  
B. Fylkeseldreråd Troms Alvhild Marie Yttergård 
C. Fylkeseldreråd Nordland Kari Sletten 

 
Fagområdet rus  
A. MARBORG Vidar Hårvik  

 
 
Styresak 31-2014 Organisering av traumebehandling innen 

psykisk helsevern for voksne, oppfølging av 
styresak 133-2013/7 

 
Styremedlem Steinar Pettersen ba om utsettelse av styrets behandling. Forslaget fikk 
tilslutning fra styret. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF utsetter behandling av denne saken til neste styremøte, den 
29. april 2014.  
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2. Styret anmoder Nordlandssykehuset HF om å utsette iverksettelsen av vedtaket av 
7. november 2013 (jf. styresak 94-2013).  

 
 
Styresak 32-2014 Årlig melding 2013 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Årlig melding 2013 for Helse Nord RHF til Helse- 

og omsorgsdepartementet. 
 
2. Årlig melding 2013 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet fremstiller 

på en dekkende måte virksomheten i foretaksgruppen.  
 

3. Ventetidene innen somatikk er fortsatt for høye i 2013, og styret ber adm. direktør 
om å ha stor oppmerksomhet i 2014 på å redusere ventetider, unngå fristbrudd og 
styrke kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid.  

 
4. Styret vil understreke behovet for å følge opp praktisering av vernebestemmelsene 

knyttet til arbeids- og hviletid i foretaksgruppen. 
 

5. Styret ber adm. direktør om at krav som ikke er fullt ut gjennomført i 2013 følges 
opp aktivt, og det forutsettes at disse prioriteres av helseforetakene.   

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Årlig melding 2013 for Helse Nord RHF til Helse- 
og omsorgsdepartementet. 

 
2. Årlig melding 2013 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet fremstiller 

på en dekkende måte virksomheten i foretaksgruppen.  
 

3. Ventetidene innen somatikk er fortsatt for høye i 2013, og styret ber adm. direktør 
om å ha stor oppmerksomhet i 2014 på å redusere ventetider, unngå fristbrudd og 
styrke kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid.  

 
4. Styret vil understreke behovet for å følge opp praktisering av vernebestemmelsene 

knyttet til arbeids- og hviletid i foretaksgruppen. 
 

5. Styret ber adm. direktør om at krav som ikke er fullt ut gjennomført i 2013 følges 
opp aktivt, og det forutsettes at disse prioriteres av helseforetakene.   
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Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring 
av nye metoder – de regionale 
helseforetakenes rolle og ansvar 

 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om nytt system for innføring av nye 

metoder i spesialisthelsetjenesten til orientering. 
 
2. Styret slutter seg til de prinsipper for vurdering og innføring av nye metoder i 

spesialisthelsetjenesten som er presentert i saksdokumentet av 25. mars 2014. 
 
3. Styret legger til grunn at de regionale helseforetakene (RHF-ene) i sine avtaler med 

private ideelle og kommersielle aktører forutsetter etterlevelse av beslutningene 
som er tatt av RHF-ene hva gjelder innføring av nye metoder. 

 
4. Styret understreker betydningen av at RHF-enes ansvar og rolle følges opp i et tett 

samarbeid mellom RHF-ene for å sikre pasienter i hele landet samme tilgang til nye 
metoder. 

 
5. Styret gir sin tilslutning til at beslutninger om eventuell innføring av nye metoder i 

spesialisthelsetjenesten, fattes slik det er beskrevet i saksdokumentet av 25. mars 
2014.   

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om nytt system for innføring av nye 
metoder i spesialisthelsetjenesten til orientering. 

 
2. Styret slutter seg til de prinsipper for vurdering og innføring av nye metoder i 

spesialisthelsetjenesten som er presentert i saksdokumentet av 25. mars 2014. 
 
3. Styret legger til grunn at de regionale helseforetakene (RHF-ene) i sine avtaler med 

private ideelle og kommersielle aktører forutsetter etterlevelse av beslutningene 
som er tatt av RHF-ene hva gjelder innføring av nye metoder. 

 
4. Styret understreker betydningen av at RHF-enes ansvar og rolle følges opp i et tett 

samarbeid mellom RHF-ene for å sikre pasienter i hele landet samme tilgang til nye 
metoder. 

 
5. Styret gir sin tilslutning til at beslutninger om eventuell innføring av nye metoder i 

spesialisthelsetjenesten, fattes slik det er beskrevet i saksdokumentet av 25. mars 
2014.   
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Styresak 34-2014 Seniorpolitikk i Helse Nord – forslag,  
 oppfølging av styresak 40-2012 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til den anbefalte seniorpolitikken i Helse 

Nord slik den fremgår av rapporten Seniorpolitikk i Helse Nord - virkemidler for å 
redusere tidligpensjon og beholde kompetanse. 

 
2. Styret godkjenner forslag om en videreføring av gjeldende seniorpolitikk for året 

2014, samt innføring av ny seniorpolitikk fra 1. januar 2015. 
 

3. Styret ber adm. direktør sørge for at helseforetakene deltar i et påfølgende arbeid 
for utarbeidelse av felles regionale løsninger for informasjonsmateriell som skal 
brukes for å informere om innholdet i ny seniorpolitikk, i tillegg til et opplegg for 
lederopplæring og rapportering, i tråd med rapportens anbefalinger. Det forutsettes 
at tillitsvalgte og vernetjeneste i helseforetakene deltar i dette arbeidet. 

 
4. Styret ber adm. direktør sørge for at de foreslåtte tiltakene implementeres i budsjett 

og oppdragsdokument i årene fremover. 
 

5. Styret ber om at det gjennomføres en evaluering av den nye seniorpolitikken innen 
utgangen av 2017 for å se om målsettingene i planen er oppnådd. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til den anbefalte seniorpolitikken i Helse 
Nord slik den fremgår av rapporten Seniorpolitikk i Helse Nord - virkemidler for å 
redusere tidligpensjon og beholde kompetanse. 

 
2. Styret godkjenner forslag om en videreføring av gjeldende seniorpolitikk for året 

2014, samt innføring av ny seniorpolitikk fra 1. januar 2015. 
 

3. Styret ber adm. direktør sørge for at helseforetakene deltar i et påfølgende arbeid 
for utarbeidelse av felles regionale løsninger for informasjonsmateriell som skal 
brukes for å informere om innholdet i ny seniorpolitikk, i tillegg til et opplegg for 
lederopplæring og rapportering, i tråd med rapportens anbefalinger. Det forutsettes 
at tillitsvalgte og vernetjeneste i helseforetakene deltar i dette arbeidet. 

 
4. Styret ber adm. direktør sørge for at de foreslåtte tiltakene implementeres i budsjett 

og oppdragsdokument i årene fremover. 
 

5. Styret ber om at det gjennomføres en evaluering av den nye seniorpolitikken innen 
utgangen av 2017 for å se om målsettingene i planen er oppnådd. 
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Styresak 35-2014 Godkjenning av årsregnskap og styrets 
beretning 2013 – herunder disponering av 
resultat 

 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør 

med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt 
disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHFs regnskap for 2013.  

 
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer 

for lederlønnsfastsettelse. 
 
3. Styrets beretning vedtas. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør 
med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt 
disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHFs regnskap for 2013.  

 
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer 

for lederlønnsfastsettelse. 
 
3. Styrets beretning vedtas. 
 
 
Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør fortsette arbeide med reduksjon av ventetider og 

fristbrudd. 
 
3. Styret ber adm. direktør om å følge spesielt opp de helseforetakene som har 

resultatavvik. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør fortsette arbeide med reduksjon av ventetider og 

fristbrudd. 
 
3. Styret ber adm. direktør om å følge spesielt opp de helseforetakene som har 

resultatavvik. 
 
 
Styresak 37-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:  

Revisjon av tverrgående prosesser mellom 
helseforetak som har pasientreisekontor og 
Pasientreiser ANS, jf. styresak 93-2013 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med oppfølgingen av 

internrevisjonsrapport 01/2013 til orientering, og gir sin tilslutning til plan for 
oppfølging av tiltakslisten fra rapporten. 

 
2. Styret ber adm. direktør påse at rapportens anbefalinger fortsatt følges opp i nært 

samarbeid med de berørte helseforetakene i regionen, de andre regionale 
helseforetakene og Pasientreiser ANS, og kommer tilbake til styret med informasjon 
om status i arbeidet med tiltaksplanen våren 2015. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med oppfølgingen av 

internrevisjonsrapport 01/2013 til orientering, og gir sin tilslutning til plan for 
oppfølging av tiltakslisten fra rapporten. 

 
2. Styret ber adm. direktør påse at rapportens anbefalinger fortsatt følges opp i nært 

samarbeid med de berørte helseforetakene i regionen, de andre regionale 
helseforetakene og Pasientreiser ANS, og kommer tilbake til styret med informasjon 
om status i arbeidet med tiltaksplanen våren 2015. 
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Styresak 38-2014 Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 
2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013 

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

pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å arbeide for å begrense kostnadene for 

pasientreiseområdet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om kostnadsutvikling for 

pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å arbeide for å begrense kostnadene for 

pasientreiseområdet. 
 
 
Styresak 39-2014 Godtgjørelse til styremedlemmer og 

varamedlemmer i helseforetakene i Helse 
Nord 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:  
 
1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. 

januar 2014 som følger:  
 

Styreleder  - fra kr 155 500,- til kr 161 400,- 
Styrets nestleder  - fra kr 102 800,- til kr 106 700,- 
Styremedlem  - fra kr 95 000,- til kr 98 600,- 
 

2. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs 
ledergruppe i Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet. 

 
3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.  

 
4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer 

hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. I tillegg vises det til veileder for 
styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert i foretaksmøte, den 7. desember 
2011.  
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5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies 
å inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik 
kompensasjon må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende 
rapportering i styret. 

 
6. Varamedlemmer honoreres med kr. 3 790,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt 

arbeidsfortjeneste.  
 

7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % 
-sats lik fravær. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:  
 
1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. 

januar 2014 som følger:  
 

Styreleder  - fra kr 155 500,- til kr 161 400,- 
Styrets nestleder  - fra kr 102 800,- til kr 106 700,- 
Styremedlem  - fra kr 95 000,- til kr 98 600,- 
 

2. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs 
ledergruppe i Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet. 

 
3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.  

 
4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer 

hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. I tillegg vises det til veileder for 
styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert i foretaksmøte, den 7. desember 
2011.  

 
5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies 

å inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik 
kompensasjon må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende 
rapportering i styret. 

 
6. Varamedlemmer honoreres med kr. 3 790,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt 

arbeidsfortjeneste.  
 

7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % 
-sats lik fravær. 
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Styresak 40-2014 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord 
RHF og alle underliggende helseforetak 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende 

helseforetak i Helse Nord fastsettes som følger: 
Brukerutvalgets leder kr 21.300,- 
Brukerutvalgets nestleder kr 15.600,- 
Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg  kr 10.650,- 
Møtegodtgjørelse til brukerutvalgets medlemmer kr   1.600,- 
 

2. Helse Nord RHF velger å samle alle godtgjørelser til faste medlemmer i det 
Regionale brukerutvalg i et årlig beløp som utbetales i månedlige rater. De årlige 
beløp fastsettes som følger: 
Brukerutvalgets leder kr 54.200,- 
Brukerutvalgets nestleder kr 31.600,- 
Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg kr 26.650,- 
Brukerutvalgets medlemmer kr 11.200,- 
 
Fastsatt godtgjørelse dekker ordinære og ekstraordinære møter. 
 
Ved fravær på 30 % eller mer avkortes utbetalingene tilsvarende. 

 
3. Varamedlemmer til RBU sender honorarkrav for hvert møte etter fastsatt sats for 

møtegodtgjørelse. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende 

helseforetak i Helse Nord fastsettes som følger: 
Brukerutvalgets leder kr 21.300,- 
Brukerutvalgets nestleder kr 15.600,- 
Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg  kr 10.650,- 
Møtegodtgjørelse til brukerutvalgets medlemmer kr   1.600,- 
 

2. Helse Nord RHF velger å samle alle godtgjørelser til faste medlemmer i det 
Regionale brukerutvalg i et årlig beløp som utbetales i månedlige rater. De årlige 
beløp fastsettes som følger: 
Brukerutvalgets leder kr 54.200,- 
Brukerutvalgets nestleder kr 31.600,- 
Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg kr 26.650,- 
Brukerutvalgets medlemmer kr 11.200,- 
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Fastsatt godtgjørelse dekker ordinære og ekstraordinære møter. 
 
Ved fravær på 30 % eller mer avkortes utbetalingene tilsvarende. 

 
3. Varamedlemmer til RBU sender honorarkrav for hvert møte etter fastsatt sats for 

møtegodtgjørelse. 
 

 
Styresak 41-2014  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Styremøte, den 29. april 2014 – endring av møtested 
o Møtet avholdes i Bodø. 

- Styreseminar for regionale helseforetak i 2015  
o Helse Nord RHF tilbyr seg ovenfor Helse- og omsorgsdepartementet som 

vertskap for neste års styreseminar. 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Alvorlig hendelse i foretaksgruppen 
o Sak nr. 1: Politiet ble varslet, og saken er meldt til Helsetilsynet. Personale, 

behandler og pårørende følges opp. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

- ØNH-tilbudet i Vesterålen/Lofoten 
o Informasjon om møte med avtalespesialist Erik Zadiq, den 12. mars 2014.   
o Videre prosess for å sikre et godt tjenestetilbud i Vesterålen og Lofoten 

fremover. 
- Møte med Riksrevisjonen, den 14. mars 2014 ad. helseforetakenes beredskap på 

IKT, vann og strømforsyning  
o Informasjon om møtets agenda og presentasjonen fra Helse Nord RHF. 

- Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i Helse 
Nord – HF-enes handlingsplaner, jf. styresak 116-2013 
o Det ble vist til styresak 116-2013, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør 

om å legge fram til orientering helseforetakenes styrebehandlede 
handlingsplaner innen utgangen av mars 2014. 

o Orienteringssaken må utsettes til høsten 2014 på grunn av manglende 
styrebehandling i helseforetakene. 

- Miljø- og klimakonferanse 2014, den 6. og 7. mars 2014 i Tromsø: Åpning v/adm. 
direktør 

- Spesialisthelsetjenestetilbud i Alta/Vest-Finnmark – presentasjon av rapporten, 
den 10. og 11. mars 2014 i Hammerfest og Alta 

- Spekters generalforsamling og Spekterkonferansen 2014, den 18. mars 2014 
- Helse- og omsorgsdepartementets besøksrunde i Helse Nord ad. Nasjonal helse- og 

sykehusplan, den 18. til 21. mars 2014 og 8. til 10. april 2014. Helse Nord RHFs 
pågående strategiarbeid avventes til etter at Nasjonal helse- og sykehusplan 
foreligger. 

- Regional samarbeids- og lederkonferanse, den 25. og 26. mars 2014  
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3. Kvalitetsbasert finansiering  
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 42-2014  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 

28. februar 2014 
2. E-post fra Hammerfest Arbeiderparti av 5. mars 2014 med vedlagt uttalelse fra 

årsmøte, den 12. februar 2014 ad. renovering –eller bygging av nytt 
Finnmarksykehus Hammerfest må forseres  

3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 20. mars 2014 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

4. Protokoller fra drøftingsmøte, den 26. mars 2014 ad. Årlig melding 2013, jf. styresak 
32-2014 og Organisering av traumebehandling psykisk helsevern for voksne, jf. 
styresak 31-2014 
Kopi av protokollene var lagt frem ved møtestart. 

5. Brev fra Mental Helse Tromsø av 16. mars 2014 ad. Uttalelse i forbindelse med 
styresak 31-2014 Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for 
voksne 
Kopi av brevet var ettersendt. 

6. Uttalelse fra årsmøte i HLF Finnmark, den 16. mars 2014 ad. audiografsituasjonen i 
Finnmark 
Kopi av uttalelsen var ettersendt. 

7. Brev fra Mental Helse Nordland av 18. mars 2014 ad. uttalelse til Helse Nord RHFs 
styresak 31-2014 
Kopi av brevet var ettersendt. 

8. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget, den 13. mars 2014 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

9. e-post fra Hildur Gunnarsdòttir v/Nordlandssykehuset HF av 25. mars 2014 ad. 
styresak 31-2014 
Kopi av e-posten var ettersendt. 

10. Brev fra organisasjonen voksne for barn av 21. mars 2014 ad. organisering av 
traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne 
Kopi av brevet var ettersendt. 

11. Brev fra legeforum NLSH (leger i rus og psykiatri) vedr. pågående utredning rundt 
det psykiatriske traumetilbudet i NordNorge 
Kopi av brevet var ettersendt.  

12. Brev fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep av 17. mars 2014 ad. Uttalelse i 
forbindelse med styresak 31-2014, Organisering av traumebehandling innen 
psykisk helsevern for voksne  
Kopi av brevet var ettersendt. 
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13. Brev fra Gunnar Wøllo Egeberg av 25. mars 2014 ad. styresak 31-2014 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

14. Brev fra Helgelandssykehuset HF av 21. mars 2014 ad. innspill i styrebehandling av 
RHF-styresak 31-2014 – Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

15. Brev fra Nordlandssykehuset HF av 20. mars 2014 ad. tilbakemelding på forespørsel 
fra Helse Nord om traumepasienter 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

16. Brev fra Meløy Kommune v/ordfører Per Swensen av 21. mars 2014 ad. behold 
traumeenheten ved Nordlandssykehuset 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

17. Åpent brev fra Gunnar Wøllo Egeberg av 26. mars 2014 ad. styresak 31-2014 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart 

18. Notat fra Finnmarkssykehuset HF med vedlegg av 21. mars 2014 ad. 
traumebehandling 
Kopi av notatet var lagt frem ved møtestart. 

19. E-post fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 21. mars 2014 ad. 
traumebehandling 
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 43-2014  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 27. mars 2014 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 11. april 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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