
 

Møtedato: 18. juni 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-46/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 6.6.2014 
 

Styresak 71-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

27. mai 2014 
 
Protokoll styremøte 27. mai 2014 

 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 27. mai 2014 – kl. 8.30 
Møtested: Rica Ishavshotell, Tromsø 

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

 
Forfall 
 
Navn:  
Line Miriam Sandberg styremedlem 

 
Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 

 
I forkant av dette styremøtet ble det avholdt åpent styreseminar for helseforetakene i 
Helse Nord, den 26. mai 2014.  
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Styresak 57-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 57-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 58-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2014 
Sak 59-2014 ØNH1-tjenester for kommunene i Vesterålen og Lofoten 

Styret behandlet denne saken etter styresak 65-2014.  
Sak 60-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak 

av prøvesvar i Helse Nord – iverksetting av nødvendige tiltak, 
oppfølging av styresak 158-2012 

Sak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og 
vurdering av enkeltområder 

Sak 62-2014 Kliniske kontorplasser i Helse Nord – dekningsgrad, oppfølging av 
styresak 141-2013 

Sak 63-2014 Regional inntektsfordelingsmodell for psykisk helse og TSB2, retting 
av feil 

Sak 64-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – endret 
utbyggingsstrategi 

Sak 65-2014 Virksomhetsrapport nr. 4-2014 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 66-2014 Møteplan 2015 
Sak 67-2014 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Redusert sykefravær – kunnskapsgrunnlag og gevinster 
 4. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. 

styresak 105-2009/3 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 68-2014 Referatsaker 
 1. Brev fra Mental Helse Nordland av 29. april 2014 ad. varsel om 

klage over vedtak i Helse Nord RHF, styresak 47-2014 
 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 14. mai 2014 
 3. Brev fra Vesterålen regionråd av 23. mai 2014 ad. styresak 59-

2014 – ØNH – tjenester for kommunene i Vesterålen og Lofoten 
Sakspapirene var ettersendt. 

 4. Brev fra Sykehusets venner i Vesterålen av 23. mai 2014 ad. sak 
vedr. ØNH tilbudet i LOVE tirsdag 27. mai 2014  
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 69-2014 Eventuelt 
A. Utvikling av kompetansebygging i Helse Nord  
B. Tematimer om faglige spørsmål 
C. Regional kreftplan 

 
  

1 ØNH: Øre-Nese-Hals 
2 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige 
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Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 58-2014  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 29. april 2014 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 29. april 2014 godkjennes.  
 
 
Styresak 59-2014 ØNH3-tjenester for kommunene i Vesterålen 

og Lofoten 
    Styret behandlet denne saken etter styresak 65-2014. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å lyse ut en 30 % avtalehjemmel ved 

Vesterålen øre-nese-halsklinikk på Myre.  
 
2. Styret ber adm. direktør om å gi Nordlandssykehuset HF i oppdrag å etablere et 

poliklinisk tilbud ved sykehuset i Vesterålen. Styret anmoder Nordlandssykehuset HF 
om å fortsette arbeidet med å utvikle det ambulante tilbudet på sykehuset i Vesterålen 
og samarbeidet med Vesterålen ØNH-klinikk for optimal kapasitetsutnyttelse til beste 
for pasientene. 

 
3. ØNH-tjenester for kommunene i Lofoten vil bli behandlet i forbindelse med den 

regionale fagplanen over sommeren 2014. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å lyse ut en 30 % avtalehjemmel ved 

Vesterålen øre-nese-halsklinikk på Myre.  
 
2. Styret ber adm. direktør om å gi Nordlandssykehuset HF i oppdrag å etablere et 

poliklinisk tilbud ved sykehuset i Vesterålen. Styret anmoder Nordlandssykehuset 
HF om å fortsette arbeidet med å utvikle det ambulante tilbudet på sykehuset i 
Vesterålen og samarbeidet med Vesterålen ØNH-klinikk for optimal 
kapasitetsutnyttelse til beste for pasientene. 

3 ØNH: Øre-Nese-Hals 
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3. ØNH-tjenester for kommunene i Lofoten vil bli behandlet i forbindelse med den 
regionale fagplanen over sommeren 2014. 

 
 
Styresak 60-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 04/2012: 

Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse 
Nord – iverksetting av nødvendige tiltak, 
oppfølging av styresak 158-2012 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølging av Internrevisjonsrapport 
04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølging av Internrevisjonsrapport 
04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord til orientering. 
 
 
Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon 

av resultater og vurdering av enkeltområder 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonale kvalitetsindikatorer, 

presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av utviklingen i de nasjonale 

kvalitetsindikatorene i tiden fremover, særskilt de indikatorene som ikke 
tilfredsstiller nasjonale føringer og plantall. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonale kvalitetsindikatorer, 

presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av utviklingen i de nasjonale 

kvalitetsindikatorene i tiden fremover, særskilt de indikatorene som ikke 
tilfredsstiller nasjonale føringer og plantall. 

 
 
  

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
18. juni 2014 - sakspapirer

side 6



Styresak 62-2014 Kliniske kontorplasser i Helse Nord – 
dekningsgrad, oppfølging av styresak 141-2013 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar oversikten over kliniske kontorarbeidsplasser til 

orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å få seg forelagt en ny oversikt over behovet for arealer 

i helseforetakene, når utviklingsplanene er ferdig utarbeidet, og registreringen av 
arealer i helsebyggene i den nasjonale databasen for klassifikasjonssystemet, er 
gjennomført. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å se på mulighetene for arealeffektivisering i tråd med 

vurderingene i denne saken. Sak med ny oversikt over arealbehov og forslag til 
effektivisering av arealbruk bes fremlagt for styret i løpet av første halvår 2015. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar oversikten over kliniske kontorarbeidsplasser til 

orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å få seg forelagt en ny oversikt over behovet for arealer 

i helseforetakene, når utviklingsplanene er ferdig utarbeidet, og registreringen av 
arealer i helsebyggene i den nasjonale databasen for klassifikasjonssystemet, er 
gjennomført. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å se på mulighetene for arealeffektivisering i tråd med 

vurderingene i denne saken. Sak med ny oversikt over arealbehov og forslag til 
effektivisering av arealbruk bes fremlagt for styret i løpet av første halvår 2015. 

 
 
Styresak 63-2014 Regional inntektsfordelingsmodell for psykisk 

helse og TSB4, retting av feil 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar saken til orientering 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
  

4 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige 
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Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar saken til orientering 
 
 
Styresak 64-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,  
 A-fløy – endret utbyggingsstrategi 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF tar til orientering at statusrapportering for prosjekt UNN 

Tromsø A-fløy viser at det er nødvendig med tiltak for å redusere prosjektets 
økonomiske gjennomføringsrisiko. 

 
2. Styret godkjenner endret gjennomføringsstrategi med redusert byggetid (alternativ 

2). Styret ber adm. direktør om å følge opp prosjektet overfor Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF i tråd med strategien slik den er beskrevet i saksfremlegget til styret 
for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, med ferdigstillelse januar 2018. 

 
3. Styret godkjenner at entreprisemodellen endres fra byggherrestyrte delentrepriser 

til totalentreprise med samspill. 
 

4. Styret ber adm. direktør om å følge opp at Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
sikrer at prosjektet arbeider videre med utvikling av kuttlisten slik at ytterligere 
kostnadsreduserende tiltak iverksettes, dersom dette blir nødvendig for å holde 
prosjektet innenfor opprinnelig investeringsramme.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF tar til orientering at statusrapportering for prosjekt UNN 

Tromsø A-fløy viser at det er nødvendig med tiltak for å redusere prosjektets 
økonomiske gjennomføringsrisiko. 

 
2. Styret godkjenner endret gjennomføringsstrategi med redusert byggetid (alternativ 

2). Styret ber adm. direktør om å følge opp prosjektet overfor Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF i tråd med strategien slik den er beskrevet i saksfremlegget til styret 
for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, med ferdigstillelse januar 2018. 

 
3. Styret godkjenner at entreprisemodellen endres fra byggherrestyrte delentrepriser 

til totalentreprise med samspill. 
 

4. Styret ber adm. direktør om å følge opp at Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
sikrer at prosjektet arbeider videre med utvikling av kuttlisten slik at ytterligere 
kostnadsreduserende tiltak iverksettes, dersom dette blir nødvendig for å holde 
prosjektet innenfor opprinnelig investeringsramme.  
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Styresak 65-2014 Virksomhetsrapport nr. 4-2014 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2014 til orientering. 
 
2. Styret er fornøyd med at fristbrudd og ventetider reduseres, men ber adm. direktør 

om å følge helseforetakene tett opp, til målene er nådd. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2014 til orientering. 
 
2. Styret er fornøyd med at fristbrudd og ventetider reduseres, men ber adm. direktør 

om å følge helseforetakene tett opp, til målene er nådd. 
 
 
Styresak 66-2013 Møteplan 2015 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Møteplan for 2015 godkjennes som følger: 
 

• 4. februar 2015: Bodø (oppdragsdokument 2015 til helseforetakene) 
 – foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant 
• 26. februar 2015:  Tromsø  
• 26. mars 2015: Bodø (årsregnskap og styrets beretning) 

– foretaksmøter med HF-ene for behandling av 
årsregnskap 2014 m. m. avholdes i månedsskifte 
mars/april 2015  

• 29. april 2015  Tromsø 
• 27. mai 2015: Bodø  
• 17. juni 2015:  Bodø 
• 26. august 2015:  Tromsø  
• 30. september 2015: Bodø  
• 28. oktober 2015:  Tromsø 
• 25. november 2015:  Tromsø  
• 16. desember 2015:  Bodø  

 
Andre arrangement:  
 
• 25. – 26. mars 2015: Bodø – styreseminar med HF-ene 
• 28. – 29. oktober 2015: Tromsø – styreseminar med HF-ene 
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2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. 
punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer 
for styrebehandling i helseforetakene: 
a. innen 21. mars 2015:  Årsregnskap og årlig melding for 2014 
b. innen 6. juni 2015:  Tertialrapport nr. 1-2015 
c. innen 6. oktober 2015:  Tertialrapport nr. 2-2015 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Møteplan for 2015 godkjennes som følger: 
 

• 4. februar 2015: Bodø (oppdragsdokument 2015 til helseforetakene) 
 – foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant 
• 26. februar 2015:  Tromsø  
• 26. mars 2015: Bodø (årsregnskap og styrets beretning) 

– foretaksmøter med HF-ene for behandling av 
årsregnskap 2014 m. m. avholdes i månedsskifte 
mars/april 2015  

• 29. april 2015  Tromsø 
• 27. mai 2015: Bodø  
• 17. juni 2015:  Bodø 
• 26. august 2015:  Tromsø  
• 30. september 2015: Bodø  
• 28. oktober 2015:  Tromsø 
• 25. november 2015:  Tromsø  
• 16. desember 2015:  Bodø  
 
Andre arrangement:  
 
• 25. – 26. mars 2015: Bodø – styreseminar med HF-ene 
• 28. – 29. oktober 2015: Tromsø – styreseminar med HF-ene 

 
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. 

punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer 
for styrebehandling i helseforetakene: 
a. innen 21. mars 2015:  Årsregnskap og årlig melding for 2014 
b. innen 6. juni 2015:   Tertialrapport nr. 1-2015 
c. innen 6. oktober 2015:  Tertialrapport nr. 2-2015 
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Styresak 67-2014  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Nye Kirkenes sykehus – byggestart, den 5. mai 2014 
o Informasjon 

- Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 13. mai 2014 
o Informasjon om møte og tilbakemelding fra statsråden. 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 18. juni 2014 
o Informasjon om planlagt program. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Pilotprosjekt TUE, oppfølging fra studieturen til København 27-29AUG2013 

o I tematimen i forbindelse med styremøte, den 25. september 2014 ba styret 
om en kort utredning/refleksjon om dette kan være relevant for Helse Nord. 
Hvordan kan dette da ev. organiseres og hvor? 

o Adm. direktør orienterte om saken og hvordan dette allerede er tatt i bruk i 
helseforetakene i regionen. 

- Kontaktinformasjon fra styret i Helse Nord RHF 
o Adm. direktør ba om en generell avklaring, hvor vidt styremedlemmenes 

kontaktinformasjon (e-postadresse og telefonnummer) kan publiseres på 
vårt nettsted og gis ut ved forespørsel. 

o Styret ber om at administrasjonen fortsetter med etablert praksis og 
videresender ev. henvendelser til styret. Kontaktinformasjon til 
styremedlemmene publiseres ikke på vårt nettsted. 

- Etablering av eget HF for helsebygg – status 
o Informasjon 

- Elektronisk tilgang til egne pasientopplysninger, prosjekt 
o Informasjon 

- Helikopterbase i Evenes, oppfølging av styresak 102-2014 
o Status anskaffelse av materiell og etablering av personell, informasjon 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13. 

- Alvorlig hendelse i foretaksgruppen 
o Sak nr. 1: Informasjon om saken og status i oppfølgingen. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

- Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse – årsmøte 2014, den 5. mai 2014: Åpning 
ved adm. direktør. 

- Møte i Nordkalottsamarbeidet, den 6. og 7. mai 2014 i Luleå: Informasjon om 
møtet og inngått avtale. 

- Møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 19. mai 2014: Informasjon 
3. Redusert sykefravær – kunnskapsgrunnlag og gevinster 
4. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 

Sakspapirene var ettersendt. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
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Styresak 68-2014  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Mental Helse Nordland av 29. april 2014 ad. varsel om klage over vedtak i 

Helse Nord RHF, styresak 47-2014 
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 14. mai 2014 
3. Brev fra Vesterålen regionråd av 23. mai 2014 ad. styresak 59-2014 – ØNH – 

tjenester for kommunene i Vesterålen og Lofoten 
Sakspapirene var ettersendt. 

4. Brev fra Sykehusets venner i Vesterålen av 23. mai 2014 ad. sak vedr. ØNH tilbudet i 
LOVE tirsdag 27. mai 2014  
Sakspapirene var ettersendt. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 69-2014  Eventuelt 
 
A. Utvikling av kompetanse i Helse Nord 
Styremedlem Arnfinn Sundsfjord innledet og stilte spørsmål rundt utviklingen av 
kompetansen i Helse Nord. Det er ønskelig med et overordnet samarbeid mellom helse- 
og utdanningssektoren i regionen.  
 
B. Tematimer om faglige spørsmål 
Styremedlem Arnfinn Sundsfjord spilte inn ønske om regelmessige tematimer for styret 
i Helse Nord RHF om faglige spørsmål.  
 
C. Regional kreftplan 
Styremedlem Fredrik Sund stilte spørsmål rundt ressurser som skal stilles til 
disposisjon.  
 
Styrets vedtak:  
 
1. Innspill om utvikling av kompetanse og tematimer for styret i Helse Nord RHF tas til 

orientering. 
 
2. Informasjonen fra adm. direktør om ressurser til fagplaner generelt og regional 

kreftplan spesielt tas til orientering. 
 
 
  

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
18. juni 2014 - sakspapirer

side 12



Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 27. mai 2014 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 6. juni 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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