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I forkant av styremøtet orienterte eierdirektør Hilde Rolandsen, IT-sjef Bjørn Nilsen m. fl. 
om prosjekt Innsyn i egen journal.  
 
Videre startet styret i Helse Nord RHF arbeidet med styrets egenevaluering i forbindelse 
med dette styremøtet. Oppsummeringen fra evalueringen vil bli oversendt Helse- og 
omsorgsdepartementet, når den er ferdig. 
 
Revisjonsselskapet KPMG la frem en oppsummering av tertialrevisjon nr. 2-2014. 
Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5. I den forbindelse ble det også 
avholdt møte mellom ekstern revisor KPMG og styret i Helse Nord RHF – uten deltakelse 
fra administrasjonen, jf. revisjonslovens § 2-3. 
 
 
Styresak 126-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 126-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 127-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014 
Sak 128-2014 Regional plan for hudsykdommer 2014-2020 
Sak 129-2014 Statsbudsjett 2016 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra 

alle regionale helseforetak 
Sak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 

Saksdokumentene var ettersendt. 
Sak 131-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. 

august 2014 
Sak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, 

plan for endelig gjennomføring og godkjenning av byggestart, 
oppfølging av styresak 141-2013 

Sak 133-2014 FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. 
økonomiske konsekvenser av IKT-investeringer, oppfølging av 
styresak 127-2013  

Sak 134-2014 Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord  
2015-2018 

Sak 135-2014 Nasjonal innkjøpsorganisasjon - utredning, rapport 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 136-2014 Private og offentlige tilbydere innen TSB1, analyse av pris og 
behandlingskvalitet, oppfølging av styresak 12-2013 

Sak 137-2014 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Ferieplanlegging i Helse Nord - styrket samarbeid mellom 

helseforetakene for ferieperioden 2015 og senere år, oppfølging 
av styresak 130-2013 

 4. Organisering av traumebehandling (psykisk helse), jf. styresak 
47-2014 - informasjon om oppfølgingen av styrets vedtak 
Saksdokumentene var ettersendt. 
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 5. Felleseide selskap - organisering og utvikling 
 6. Overenskomstforhandlingene 2014 - prosess og resultat 
 7. Pasientreiser - antall klagesaker, brukerundersøkelse og 

opplæring av rekvirenter, jf. styresak 128-2013 
 8. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. 

styresak 105-2009/3 
Sak 138-2014 Referatsaker 
 1. Brev fra Indre Kåfjord pensjonistforening av 23. oktober 2014 

ad. ny sykestueplass ved Kåfjord Sykehjem 
 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 12. november 

2014 
 3. Uttalelse fra formannskapet i Vadsø kommune, vedtatt på møte 

16. oktober 2014 ad. sykestueavtalen mellom 
Finnmarkssykehuset og Vadsø kommune 
Kopi av uttalelsen var ettersendt. 

 4. E-post fra Sømna eldreråd av 21. november 2014 med felles 
uttalelse fra eldrerådene på Helgeland ad. Unngå et helsepolitisk 
nederlag! 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 5. Protokoll fra drøftingsmøte, den 24. november 2014 ad. 
Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske 
kontorarbeidsplasser, plan for endelig gjennomføring og 
godkjenning av byggestart, oppfølging av styresak 141-2013 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 6. Brev fra Jan Størmer, overlege ved Universitetssykehuset Nord-
Norge Tromsø, røntgenavdeling av 25. november 2014 ad. 
Bekymringsmelding vedrørende Styresak 133-2014 FIKS-
program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. 
økonomiske konsekvenser av IKT- investeringer, oppfølging av 
styresak 127-2013 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

Sak 139-2014 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 127-2014  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 29. oktober 2014 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 29. oktober 2014 godkjennes.  
 
 

 



Styresak 128-2014 Regional plan for hudsykdommer 2014-2020 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for hudsykdommer 2014-2020 som 

retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet.  
 
2. Styret understreker behovet for en rask oppbygging av tjenestetilbudet ved 

Nordlandssykehuset Bodø.  
 
3. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument for 

2015 og årene fremover. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for hudsykdommer 2014-2020 som 

retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet.  
 
2. Styret understreker behovet for en rask oppbygging av tjenestetilbudet ved 

Nordlandssykehuset Bodø.  
 
3. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument for 

2015 og årene fremover. 
 
 
Styresak 129-2014 Statsbudsjett 2016 – innspill fra Helse Nord 

RHF og felles innspill fra alle regionale 
helseforetak 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for 

somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til 
rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2016. 

 
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere: 

• Gode digitale løsninger er viktig for å sikre god behandlingskvalitet, 
pasientsikkerhet og samhandling. Det er behov for et IKT-løft innen hele 
helsesektoren.  

• Spesialisthelsetjenesten har fått ansvar for stadig flere dyre legemidler. 
Etterspørsel og anvendelse på nye områder gir økte kostnader som må 
reflekteres i årlig bevilgning. 

• Foreslåtte endringer i legers spesialitetsstruktur og organisering av 
akuttmottak vil gi økte kostnader.  

 



• Det er sentralt at samlet finansiering av spesialisthelsetjenesten gir 
forutsigbarhet og stabile rammer for planlegging, drift og utvikling av tjenesten. 

• Det bes om at de områdene hvor helseforetakene finansierer tredjepart, 
kartlegges og gjennomgås for å sikre samsvar mellom faglig og økonomisk 
ansvar. 

• Ønsket vekst innen TSB og psykisk helsevern bør måles i form av aktivitet og 
resultat og ikke i økte kostnader. 

• Ønsket vekst innen TSB og psykisk helsevern bør ikke bare måles i 
kostnader. Det må utvikles nye måleindikatorer som gir et bedre bilde av 
tilbudet som gis til denne pasientgruppen. 

• Det bes om at konsekvenser av at ISF-satsen ikke lenger dekker angitt 
prosentandel av beregnede kostnader håndteres i den nasjonale tildelingen av 
midler. 

• I statsbudsjett 2016 bes det innarbeidet en fast post for Tromsøundersøkelsen 
og at det settes av egen bevilgning for arbeidet med variasjon i forbruk av 
helsetjenester. 

 
3. Styret ber om at Statsbudsjett 2016 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra 

alle regionale helseforetak oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for 

somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til 
rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2016. 

 
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere: 

• Gode digitale løsninger er viktig for å sikre god behandlingskvalitet, 
pasientsikkerhet og samhandling. Det er behov for et IKT-løft innen hele 
helsesektoren.  

• Spesialisthelsetjenesten har fått ansvar for stadig flere dyre legemidler. 
Etterspørsel og anvendelse på nye områder gir økte kostnader som må 
reflekteres i årlig bevilgning. 

• Foreslåtte endringer i legers spesialitetsstruktur og organisering av 
akuttmottak vil gi økte kostnader.  

• Det er sentralt at samlet finansiering av spesialisthelsetjenesten gir 
forutsigbarhet og stabile rammer for planlegging, drift og utvikling av tjenesten. 

• Det bes om at de områdene hvor helseforetakene finansierer tredjepart, 
kartlegges og gjennomgås for å sikre samsvar mellom faglig og økonomisk 
ansvar. 

• Ønsket vekst innen TSB og psykisk helsevern bør ikke bare måles i kostnader. 
Det må utvikles nye måleindikatorer som gir et bedre bilde av tilbudet som gis 
til denne pasientgruppen. 

 



• Det bes om at konsekvenser av at ISF-satsen ikke lenger dekker angitt 
prosentandel av beregnede kostnader håndteres i den nasjonale tildelingen av 
midler. 

• I statsbudsjett 2016 bes det innarbeidet en fast post for Tromsøundersøkelsen 
og at det settes av egen bevilgning for arbeidet med variasjon i forbruk av 
helsetjenester. 

 
3. Styret ber om at Statsbudsjett 2016 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra 

alle regionale helseforetak oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
 
Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 

Saksdokumenter var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at ventetidene og fristbruddene i 

foretaksgruppen oppfyller nasjonale krav. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at ventetidene og fristbruddene i 

foretaksgruppen oppfyller nasjonale krav. 
 
 
Styresak 131-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. august 2014 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2014 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2014 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
 

 



Styresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske 
kontorarbeidsplasser, plan for endelig 
gjennomføring og godkjenning av byggestart, 
oppfølging av styresak 141-2013 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner byggestart for G-fløyen for kliniske 

kontorarbeidsplasser i Nordlandssykehuset Bodø. 
 
2. Prosjektet har en brutto arealramme på 3 650m2 og en økonomisk ramme på 134 

mill kroner (p85-2016), inklusiv prisstigning og byggelånsrenter i perioden. Herav 
legges 125 mill kroner (p50) til Nordlandssykehuset HFs rammer. 

 
3. Investeringsplanen for 2015 endres slik: 

o G-fløy NLSH: 134,0 mill kroner 
o Byggetrinn II Bodø  -39,4 mill kroner 
o Investeringsramme SAN reduseres  -10,0 mill kroner 
o Ufordelt investeringsplan justeres  -84,6 mill kroner 

 
4. Fremdrift og omfang av AB-fløyen justeres i tråd med realisering av helseforetakets 

omstillingsplan og økonomiske bærekraft. Styret ber adm. direktør om å legge frem 
egen sak om dette i forbindelse med fremleggelse av langsiktig plan og rullering av 
investeringsplan i juni 2015. 

 
5. Styret i Nordlandssykehuset HF bes om å behandle plan og gjennomføring av 

omstillingsprogram for helseforetaket innen 15. mai 2015. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner byggestart for G-fløyen for kliniske 

kontorarbeidsplasser i Nordlandssykehuset Bodø. 
 
2. Prosjektet har en brutto arealramme på 3 650m2 og en økonomisk ramme på 134 

mill kroner (p85-2016), inklusiv prisstigning og byggelånsrenter i perioden. Herav 
legges 125 mill kroner (p50) til Nordlandssykehuset HFs rammer. 

 
3. Investeringsplanen for 2015 endres slik: 

o G-fløy NLSH: 134,0 mill kroner 
o Byggetrinn II Bodø  -39,4 mill kroner 
o Investeringsramme SAN reduseres  -10,0 mill kroner 
o Ufordelt investeringsplan justeres  -84,6 mill kroner 

 
  

 



4. Fremdrift og omfang av AB-fløyen justeres i tråd med realisering av helseforetakets 
omstillingsplan og økonomiske bærekraft. Styret ber adm. direktør om å legge frem 
egen sak om dette i forbindelse med fremleggelse av langsiktig plan og rullering av 
investeringsplan i juni 2015. 

 
5. Styret i Nordlandssykehuset HF bes om å behandle plan og gjennomføring av 

omstillingsprogram for helseforetaket innen 15. mai 2015. 
 
 
Styresak 133-2014 FIKS-program - realisering av resultatmål og 

effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av 
IKT-investeringer, oppfølging av styresak 127-
2013 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om FIKS-program - realisering av 

resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av IKT-investeringer til 
orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør legge frem status for regional forvaltning av kliniske 

systemer og konkrete områder for effekter og gevinster av IKT-investeringene i 
slutten av 2015.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om FIKS-program - realisering av 

resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av IKT-investeringer til 
orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør legge frem status for regional forvaltning av kliniske 

systemer og konkrete områder for effekter og gevinster av IKT-investeringene i 
slutten av 2015.  

 
 
Styresak 134-2014 Strategi for leder- og ledelsesutvikling i  
  Helse Nord 2015-2018 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 

2015-2018 som et styrende dokument for organisasjonsutviklingen i 
foretaksgruppen. 

 

 



2. Styret bevilger 1,5 mill kroner fra styrets disposisjon til gjennomføring av de 
regionale aktivitetene i 2015. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 

2015-2018 som et styrende dokument for organisasjonsutviklingen i 
foretaksgruppen. 

 
2. Styret bevilger 1,5 mill kroner fra styrets disposisjon til gjennomføring av de 

regionale aktivitetene i 2015. 
 
 
Styresak 135-2014 Nasjonal innkjøpsorganisasjon - utredning, 

rapport 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner innhold og forslag til videre arbeid i rapport 

Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon. 
 
2. Styret ber om å få en nærmere orientering om videre arbeid innen utgangen av 

2015. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner innhold og forslag til videre arbeid i rapport 

Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon. 
 
2. Styret ber om å få en nærmere orientering om videre arbeid innen utgangen av 

2015. 
 
 
  

 



Styresak 136-2014 Private og offentlige tilbydere innen TSB2, 
analyse av pris og behandlingskvalitet, 
oppfølging av styresak 12-2013 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om analysen av pris og behandlingskvalitet 
av private og offentlige tilbydere innen TSB til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om analysen av pris og behandlingskvalitet 
av private og offentlige tilbydere innen TSB til orientering. 
 
 
Styresak 137-2014  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Brev fra Jan Størmer, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 
røntgenavdeling av 25. november 2014 ad. Bekymringsmelding vedrørende 
Styresak 133-2014 FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. 
økonomiske konsekvenser av IKT- investeringer, oppfølging av styresak 127-2013, 
jf. styresak 138-2014/6 Referatsaker: Brevet besvares av styreleder. 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 17. desember 2014 
o Informasjon om planlagt program m. m. 

- Kontaktmøte med statsråd Bent Høie, den 24. november 2014 - sammen med 
adm. direktør Lars Vorland: Informasjon 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- IKT-organisering i helsetjenesten - nasjonalt og regionalt 

o Informasjon om prosessene som pågår i regionene og nasjonalt. 
- Finnmarkssykehuset HF - omstillingsarbeid 

o Kort informasjon om arbeidet som pågår i helseforetaket. 
o Avklaring av diverse spørsmål som reises i denne sammenhengen. 

- Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - orientering om resultatet av 
anskaffelsen, oppfølging av styresak 91-2014 
o Informasjon om justering av avtaleform. 

- Nasjonal beredskapsøvelse Svalbard 2014, den 3. til 7. november 2014 
o Informasjon om øvelsen og erfaringene så langt. 

- Møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 17. november 2014 
o Informasjon om møtet og beslutning om å oppnevne brukerrepresentant som 

observatør med talerett. 
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- Konferanse ”Helse i utvikling 2014”, den 19. november 2014 
o Informasjon om konferansen - tema prioritering (Norheim-utvalgets rapport) 

- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 19. november 2014 ad. Nasjonal 
helse- og sykehusplan 
o Informasjon om arbeidet med planen 

- Seminar for den samiske legeforeningen, den 14. november 2014 
o Innlegg av adm. direktør 
o Spesialisthelsetjenetilbud til den samiske befolkningen - informasjon 

- Alvorlige hendelser i foretaksgruppen: 
o Sak nr. 1: Pasient under behandling ved voksenpsykiatrisk poliklinikk ble 

meldt savnet og er sannsynlig omkommet. 
 Varsel er sendt til Helsetilsynet i henhold til § 3-3. 
 Så langt foreligger ikke tilbakemelding fra Statens helsetilsyn 

o Sak nr. 2: Bilulykke under transport av pasient til sykehus - prehospitalt 
 Personell og pårørende følges opp i henhold til intern prosedyre. 
 Pasienten skal kontaktes i henhold til rutine for § 3-3a meldinger. 
 Varsel i henhold til § 3-3 har blitt forsinket pga. interne misforståelser. 
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn: Det er ikke nødvendig med 

tilsynsmessig oppfølging av saken. Det er ingen svikt i helsehjelpen som 
er gitt. Hendelsen er dermed ikke varslingspliktig etter § 3-3a. 

o Sak nr. 3: Intensivavdeling ved helseforetak - dødsfall av eldre pasient 
 Statens helsetilsyn er varslet, men har så langt ikke gitt tilbakemelding på 

varslet. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

3. Ferieplanlegging i Helse Nord - styrket samarbeid mellom helseforetakene for 
ferieperioden 2015 og senere år, oppfølging av styresak 130-2013 

4. Organisering av traumebehandling (psykisk helse), jf. styresak 47-2014 - 
informasjon om oppfølgingen av styrets vedtak 
Saksdokumentene var ettersendt. 

5. Felleseide selskap - organisering og utvikling 
6. Overenskomstforhandlingene 2014 - prosess og resultat 
7. Pasientreiser - antall klagesaker, brukerundersøkelse og opplæring av rekvirenter, 

jf. styresak 128-2013 
8. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 138-2014  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Indre Kåfjord pensjonistforening av 23. oktober 2014 ad. ny sykestueplass 

ved Kåfjord Sykehjem 
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 12. november 2014 

 



3. Uttalelse fra formannskapet i Vadsø kommune, vedtatt på møte 16. oktober 2014 ad. 
sykestueavtalen mellom Finnmarkssykehuset og Vadsø kommune 
Kopi av uttalelsen var ettersendt. 

4. E-post fra Sømna eldreråd av 21. november 2014 med felles uttalelse fra 
eldrerådene på Helgeland ad. Unngå et helsepolitisk nederlag! 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

5. Protokoll fra drøftingsmøte, den 24. november 2014 ad. Nordlandssykehuset Bodø - 
bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, plan for endelig gjennomføring og 
godkjenning av byggestart, oppfølging av styresak 141-2013 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

6. Brev fra Jan Størmer, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 
røntgenavdeling av 25. november 2014 ad. Bekymringsmelding vedrørende 
Styresak 133-2014 FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. 
økonomiske konsekvenser av IKT- investeringer, oppfølging av styresak 127-2013 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 139-2014  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Tromsø, den 26. november 2014 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 26NOV2014 – kl. 15.15 
____________________  
Bjørn Kaldhol 
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