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Vår ref.:     
2014/711-83/012 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 75 51 29 36 

Sted/Dato: 
Tromsø, 25.11.2015 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 25. november 2015 - kl. 8.30 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
Eirik Holand styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svein Are Jenssen styremedlem - deltok fra kl. 9.00  

(under behandling av styresak 118-2015) 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet. 
 
Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør - ble permittert kl. 11.45 

(etter behandling av styresak 131/2015-2) 
Karin Paulke stabsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen - fungerende adm. 

direktør fra kl. 11.45 til møteslutt 
Siw Sandvik kommunikasjonsdirektør 
Tor Solbjørg revisjonssjef 

 
I forkant av styremøtet orienterte Jan Norum, med. rådgiver om fødselsomsorgen i Nord-Norge. 

 
  

 
 



Styresak 115-2015  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 115-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 116-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. oktober 2015 
Sak 117-2015 Fødselsomsorgen i Helse Nord - en analyse av kvalitet og vurdering 

av risiko, oppfølging av styresak 121-2012 
Sak 118-2015 Virksomhetsrapport nr. 10-2015 

Saksdokumentene var ettersendt. 
Sak 119-2015 Budsjett 2015 - justering av rammer nr. 3 
Sak 120-2015 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning  

innen innkjøp - Sykehusinnkjøp HF 
Sak 121-2015 Styringen av de regionale helseforetakenes  

felles eide selskaper 
Sak 122-2015 Statsbudsjett 2017 - innspill fra Helse Nord RHF  

og felles innspill fra alle regionale helseforetak 
Sak 123-2015 Oppfølging av internrevisjonsrapport 07/2014: Tilrettelegging for 

realisering av gevinster  
i forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen, oppfølging av 
styresak 107-2014 

Sak 124-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2015 

Sak 125-2015 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2015 

Sak 126-2015 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
Tertialrapport pr. 31. august 2015 

Sak 127-2015 FIKS1-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2015 
Sak 128-2015 Konsernbestemmelser for investeringer - oppdatering 
Sak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering 
Sak 130-2015 Endringer i helseforetakenes vedtekter  

§ 6a ad. fastsettelse av lønn til ledende ansatte og  
§ 9 ad. låneopptak 

Sak 131-2015 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon 
 4. Overenskomstforhandlingene 2015 - 

 prosess og resultat 
 5. Risikostyring 2016 i foretaksgruppen  

- overordnete mål 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 6. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. 
styresak 105-2009/3 

 7. Pasientsikkerhetsprogram - status i Helse Nord  
pr. september 2015 
Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 

 

                                                        



Sak 132-2015 Referatsaker 
 1. E-post fra KTV Kari Sandnes, KTV Sissel Alterskjær og KTV Ulrika 

Larsson av 2. november 2015 ad. krav om styrerepresentasjon til 
styret i Helse Nord RHF 

 2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget  
30. september 2015 

 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  
11. november 2015 

 4. Protokoll fra drøftingsmøte 20. november 2015 ad. styringen av 
de regionale helseforetakenes felles eide selskaper 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 5. Brev fra Lenvik Kommune vedr. uttalelse fra Utvalg for helse- og 
omsorg i Lenvik kommune angående pasienttransport i Midt-
Troms  
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 133-2015 Eventuelt 
A. Pasientreiser Midt-Troms 
B. Flyktningsituasjonen 2015 
C. Hurtigbåtforbindelser i Troms 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 116-2015  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 28. oktober 2015 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 28. oktober 2015 godkjennes.  
 
 
Styresak 117-2015 Fødselsomsorgen i Helse Nord - en analyse 

av kvalitet og vurdering av risiko, oppfølging 
av styresak 121-2012 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Fødselsomsorgen i Helse Nord - En analyse av 

kvalitet og vurdering av risiko til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge med på utviklingen av antall keisersnitt ved 

fødestuen i Lofoten. Dersom antall keisersnitt ved fødestuen i Lofoten forblir 
høyt, ber styret adm. direktør om å legge frem en styresak med nødvendige 
tiltak. 

 



 
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering innen 1. april 2016 med 

status på de foretaksspesifikke tiltak for å redusere risikoen i fødselsomsorgen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Fødselsomsorgen i Helse Nord - En analyse av 

kvalitet og vurdering av risiko til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering innen 1. april 2016 med 

status på de foretaksspesifikke tiltak for å redusere risikoen i fødselsomsorgen. 
 

 
Styresak 118-2015 Virksomhetsrapport nr. 10-2015 
 Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2015 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene følger opp vedtatte 

handlingsplaner for reduksjon av ventetider og fristbrudd (jf. tidligere styrevedtak), 
slik at nasjonale mål kan nås innen utgangen av året.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2015 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene følger opp vedtatte 

handlingsplaner for reduksjon av ventetider og fristbrudd (jf. tidligere styrevedtak), 
slik at nasjonale mål kan nås innen utgangen av året.  

 
 
Styresak 119-2015 Budsjett 2015 - justering av rammer nr. 3 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tildeler bevilgninger på til sammen 19,0 mill. kroner fra 

styrets disposisjonskonto som beskrevet i saksfremlegget. 
 
2. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering.  
  

 



3. Inntektsrammen for helseforetakene justeres og fastsettes slik:  

 

Basisramme 2015 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

Sum vedtatt basisramme 2015 1 304 944 415 422 1 488 502 4 763 276 2 912 859 1 308 619 12 193 621

Avbyråkratiserings - og effektiviseringsreform -11 220 -11 220

Ebola 5 600 -5 600 0

Nye kreftmedis iner -15 000 2 386 6 323 3 910 2 381 0

Overlegesti l l ing innen transfus jon og immunologi  (50  -600 600 0

Kval i tetsmidler 2013-2014 -3 680 500 2 045 785 350 0

Forva l tning radiologi -2 400 2 400 0
Smittevernplan og Tuberkulosekontrol lprogram -200 200 0

Smittevernoverlege ansvarsområde Finnmark -1 000 -1 000 2 000 0

Nytt Ambulansehel ikopter Hålogaland -9 500 9 500 0

Nødnett (HDO) -6 680 1 670 1 670 1 670 1 670 0

Regionale fagnettverk -1 074 715 309 50 0

Revmatol igi  omfordel ing 300 -370 70 0

DRG-nettverk -100 100 0

FIKS - reversering av omfordel ing opplæring -343 1 465 -1 102 -20 0

Hus leie trekk (RNB) -2 600 -2 600

Pens jonskostnader (RNB) 9 400 64 400 40 300 19 400 133 500

Fagplaner -15 100 2 200 5 440 5 020 2 440 0

MOR-pros jektet 3 000 -3 000 0

Konsulentbis tand re-organisering NST 1 600 -1 600 0

Intern kommunikas jon - pros jekt (FIKS) 500 -500 0

Ti l tak i  helseforetakene (se s tyresak for deta l jer) -10 200 1 622 4 300 2 659 1 619 0

Økt overskudd -11 300 11 300 0

Sosialpediatre i barnehus -1 226 613 613 0

Prosjekt samvalg -1 500 1 500 0

Testing/pilotering ARENA regional forvaltning -2 200 2 200 0

Tertialets forbedringsarbeid 2. tertial seksjon for pasientsikk -250 250 0

Tertialets forbedringsarbeid 2. tertial klinikk for prehospital -250 250 0

Konsulentstøtte NLSH/Org.utvikling -300 300 0

Frikjøp ”Innsatsteam” Finnmarkssykehuset -150 150 0

Traumekompetanseprogram -850 99 486 167 98 0

Bokprosjekt Longyearbyen sykehus -175 175 0

Økt asyltilstrømning -7 000 4 000 1 000 1 000 1 000 0

Styrking RHF 3 925 -3 925 0

Partikkelterapi (proton) kompetansebygging -2 493 2 493 0

Sum justert basisramme 2015 1 294 940 328 678 1 510 586 4 871 831 2 969 660 1 337 608 12 313 301

Øvrig ramme 2015 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgi ft 772                  51 370          26 574          78 717              

Sykestuepros jekt 9 100              9 100                
Kva l i tetsregis tre 31 693             31 693              
Prostatasentra  (tidl  ubrukte midler) 1 000            1 000            2 000                
Transportti lbud psykisk syke 660                 1 573            1 111            656                 4 000                
Ti l skudd turnustjeneste - oppdatert ti l skudd/fordel ing 100                  795                 2 054            1 692            859                 5 500                
Legemiddelberedskap 600                  600                   
Partikkelterapi (proton) 3 975               3 975                
SUM øvrig ramme 2015 37 140             -                      10 555            55 997          30 377          1 515              135 584            

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Vedtatt ramme 2015 7 802              35 886          16 520          11 089            71 297              
SUM -                   -                      7 802              35 886          16 520          11 089            71 297              

Øremerket tilskudd 2015 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Nas jonal  kompetansetjeneste for telemedis in 35 908          35 908              
Nas jonal  kompetansetjeneste, antibiotikares is tens 3 643            3 643                
Nas jonal  kompetansetjeneste, antibiotikares is tens , økt ramme 2 000            2 000                
Nas jonal  komp.tjeneste for barn og unge med funks jon  2 196               2 196                
Nas jonal  komp.tjeneste for inkontinens  og bekkenbunnsyk. 2 196            2 196                
Samisk nas jonal  kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 3 700              3 700                
Nas jonal  kompetansetjeneste for døvbl inde 2 658            2 658                
Pros jektmidler Nas jonale tjenester 149 100                 650               899                   
Døvbl indesentre 40 094             7 208            47 301              
Forskning resul tatbasert 39 574             1 576              40 962          3 388            85 500              
Forskning justert ramme justering nr 2 (24 445)            391                 19 872          4 182            -                    
Forskning justert ramme justering nr 3 (25 500)           25 500          -                    
Forsøksordning tannhelsetjenester 2 600            2 600                
SUM øremerket 2015 31 919             149                     5 767              143 196        7 570            -                 188 600            

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 363 998 328 827 1 534 710 5 106 910 3 024 127 1 350 211 12 708 783

 



4. Adm. direktør gis fullmakt til nødvendige justeringer av helseforetakenes rammer 
som eventuelt vil følge av omgrupperingsproposisjonen for 2015. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tildeler bevilgninger på til sammen 19,0 mill. kroner fra 

styrets disposisjonskonto som beskrevet i saksfremlegget. 
 
2. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering.  
  

 



3. Inntektsrammen for helseforetakene justeres og fastsettes slik:  

 

Basisramme 2015 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

Sum vedtatt basisramme 2015 1 304 944 415 422 1 488 502 4 763 276 2 912 859 1 308 619 12 193 621

Avbyråkratiserings - og effektiviseringsreform -11 220 -11 220

Ebola 5 600 -5 600 0

Nye kreftmedis iner -15 000 2 386 6 323 3 910 2 381 0

Overlegesti l l ing innen transfus jon og immunologi  (50  -600 600 0

Kval i tetsmidler 2013-2014 -3 680 500 2 045 785 350 0

Forva l tning radiologi -2 400 2 400 0
Smittevernplan og Tuberkulosekontrol lprogram -200 200 0

Smittevernoverlege ansvarsområde Finnmark -1 000 -1 000 2 000 0

Nytt Ambulansehel ikopter Hålogaland -9 500 9 500 0

Nødnett (HDO) -6 680 1 670 1 670 1 670 1 670 0

Regionale fagnettverk -1 074 715 309 50 0

Revmatol igi  omfordel ing 300 -370 70 0

DRG-nettverk -100 100 0

FIKS - reversering av omfordel ing opplæring -343 1 465 -1 102 -20 0

Hus leie trekk (RNB) -2 600 -2 600

Pens jonskostnader (RNB) 9 400 64 400 40 300 19 400 133 500

Fagplaner -15 100 2 200 5 440 5 020 2 440 0

MOR-pros jektet 3 000 -3 000 0

Konsulentbis tand re-organisering NST 1 600 -1 600 0

Intern kommunikas jon - pros jekt (FIKS) 500 -500 0

Ti l tak i  helseforetakene (se s tyresak for deta l jer) -10 200 1 622 4 300 2 659 1 619 0

Økt overskudd -11 300 11 300 0

Sosialpediatre i barnehus -1 226 613 613 0

Prosjekt samvalg -1 500 1 500 0

Testing/pilotering ARENA regional forvaltning -2 200 2 200 0

Tertialets forbedringsarbeid 2. tertial seksjon for pasientsikk -250 250 0

Tertialets forbedringsarbeid 2. tertial klinikk for prehospital -250 250 0

Konsulentstøtte NLSH/Org.utvikling -300 300 0

Frikjøp ”Innsatsteam” Finnmarkssykehuset -150 150 0

Traumekompetanseprogram -850 99 486 167 98 0

Bokprosjekt Longyearbyen sykehus -175 175 0

Økt asyltilstrømning -7 000 4 000 1 000 1 000 1 000 0

Styrking RHF 3 925 -3 925 0

Partikkelterapi (proton) kompetansebygging -2 493 2 493 0

Sum justert basisramme 2015 1 294 940 328 678 1 510 586 4 871 831 2 969 660 1 337 608 12 313 301

Øvrig ramme 2015 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgi ft 772                  51 370          26 574          78 717              

Sykestuepros jekt 9 100              9 100                
Kva l i tetsregis tre 31 693             31 693              
Prostatasentra  (tidl  ubrukte midler) 1 000            1 000            2 000                
Transportti lbud psykisk syke 660                 1 573            1 111            656                 4 000                
Ti l skudd turnustjeneste - oppdatert ti l skudd/fordel ing 100                  795                 2 054            1 692            859                 5 500                
Legemiddelberedskap 600                  600                   
Partikkelterapi (proton) 3 975               3 975                
SUM øvrig ramme 2015 37 140             -                      10 555            55 997          30 377          1 515              135 584            

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Vedtatt ramme 2015 7 802              35 886          16 520          11 089            71 297              
SUM -                   -                      7 802              35 886          16 520          11 089            71 297              

Øremerket tilskudd 2015 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Nas jonal  kompetansetjeneste for telemedis in 35 908          35 908              
Nas jonal  kompetansetjeneste, antibiotikares is tens 3 643            3 643                
Nas jonal  kompetansetjeneste, antibiotikares is tens , økt ramme 2 000            2 000                
Nas jonal  komp.tjeneste for barn og unge med funks jon  2 196               2 196                
Nas jonal  komp.tjeneste for inkontinens  og bekkenbunnsyk. 2 196            2 196                
Samisk nas jonal  kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 3 700              3 700                
Nas jonal  kompetansetjeneste for døvbl inde 2 658            2 658                
Pros jektmidler Nas jonale tjenester 149 100                 650               899                   
Døvbl indesentre 40 094             7 208            47 301              
Forskning resul tatbasert 39 574             1 576              40 962          3 388            85 500              
Forskning justert ramme justering nr 2 (24 445)            391                 19 872          4 182            -                    
Forskning justert ramme justering nr 3 (25 500)           25 500          -                    
Forsøksordning tannhelsetjenester 2 600            2 600                
SUM øremerket 2015 31 919             149                     5 767              143 196        7 570            -                 188 600            

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 363 998 328 827 1 534 710 5 106 910 3 024 127 1 350 211 12 708 783

 



4. Adm. direktør gis fullmakt til nødvendige justeringer av helseforetakenes rammer 
som eventuelt vil følge av omgrupperingsproposisjonen for 2015. 

 
 
Styresak 120-2015 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for 

samordning innen innkjøp - Sykehusinnkjøp HF 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Sykehusinnkjøp HF i henhold til vedlagte 

stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av revisor. 
Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Det regionale helseforetakets adm. direktør gis 
fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret. 

 
2. Styret slutter seg til at hver av de regionale helseforetakene skal ha en eierandel på 

25 prosent i Sykehusinnkjøp HF. 
 
3. Som ledd i stiftelsen skal hver eier (de fire regionale helseforetakene) skyte inn et 

innskudd på 1,25 mill. kroner. Som ledd i oppstart av driften i foretaket skal hver 
eier skyte inn et innskudd på 0,5 mill. kroner bidra med et lån på 0,5 mill. 
kroner. 

 
4. Opprettelsen av Sykehusinnkjøp HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale 

helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt 
være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er 
fattet. 

 
5. Styret forutsetter at det legges til rette for ansattes deltakelse i styret frem mot 

etableringstidspunkt for helseforetaket.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Sykehusinnkjøp HF i henhold til vedlagte 

stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av revisor. 
Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Det regionale helseforetakets adm. direktør gis 
fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret. 

 
2. Styret slutter seg til at hver av de regionale helseforetakene skal ha en eierandel på 

25 prosent i Sykehusinnkjøp HF. 
 
3. Som ledd i stiftelsen skal hver eier (de fire regionale helseforetakene) skyte inn et 

innskudd på 1,25 mill. kroner. Som ledd i oppstart av driften i foretaket skal hver 
eier bidra med et lån på 0,5 mill. kroner. 

 

 



4. Opprettelsen av Sykehusinnkjøp HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale 
helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt 
være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er 
fattet. 

 
5. Styret forutsetter at det legges til rette for ansattes deltakelse i styret frem mot 

etableringstidspunkt for helseforetaket.  
 
 
Styresak 121-2015 Styringen av de regionale helseforetakenes  
 felles eide selskaper 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar prinsippene for organisering og styring av de felles eide 

selskapene til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør i samarbeid med de andre RHF-ene om å vurdere å 

organisere Luftambulansetjenesten ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser 
ANS som helseforetak. 

 
3. Adm. direktør har ansvar for at det er et samordnet system for oppfølging og 

forankring av virksomheten i de felles eide selskapene.  
 

4. Rapportering og planer for virksomheten i de felles eide selskapene innarbeides i 
økonomisk langtidsplan og behandles av RHF-styrene.  

 
5. Styret ber adm. direktør i samarbeid med de andre RHF-ene om å ivareta den 

helhetlige eierstyringen og oppfølgingen av virksomheten i de felles eide selskapene. 
 

Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til nytt punkt 6 i vedtaket: 
 
Styret ber adm. direktør vurdere hvordan medvirkningen fra det interregionale 
KTV/KVO-nivået best kan ivaretas i den foreslåtte styringsstrukturen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar prinsippene for organisering og styring av de felles eide 

selskapene til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør i samarbeid med de andre RHF-ene om å vurdere å 

organisere Luftambulansetjenesten ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser 
ANS som helseforetak. 

 

 



3. Adm. direktør har ansvar for at det er et samordnet system for oppfølging og 
forankring av virksomheten i de felles eide selskapene.  

 
4. Rapportering og planer for virksomheten i de felles eide selskapene innarbeides i 

økonomisk langtidsplan og behandles av RHF-styrene.  
 

5. Styret ber adm. direktør i samarbeid med de andre RHF-ene om å ivareta den 
helhetlige eierstyringen og oppfølgingen av virksomheten i de felles eide selskapene. 

 
6. Styret ber adm. direktør vurdere hvordan medvirkningen fra det interregionale 

KTV/KVO-nivået best kan ivaretas i den foreslåtte styringsstrukturen. 
 
 
Styresak 122-2015 Statsbudsjett 2017 - 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 i Helse Nord RHF slutter seg til den foreliggende vurderingen av 

aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige 
spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for 
2017. 
 

2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med 
statsbudsjett for 2017: 
• Behovet for økt innsats for digital fornying/IKT-utvikling 
• Behovet for forutsigbarhet i finansieringsregimet  
• Gjennomgang av ordninger der helseforetakene har finansieringsansvar for 

tredje part 
• Økte pensjonskostnader og gjestepasientoppgjør 
• Nye kostbare legemidler/behandlingsmetoder 
• Tilgjengelighet - styrking av patologitjenesten 
• Behovet for takster som understøtter ambulante tjenester innen psykisk helsevern  
• Kostnader som følge av endringer i spesialiststrukturen for leger 

 
3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes i statsbudsjettet for 

2017: 
• Økonomiske konsekvenser knyttet til flyktningetilstrømmingen bør vurderes 

særskilt.  
• Styrking av røntgen- og andre diagnostiske tjenester for å sikre flere gode 

pakkeforløp. 
• En fast post på statsbudsjettet på 5 8 mill. kroner pr. år for del-finansiering av 

Tromsø-undersøkelsen. 
 
  

 



4. Styret ber om at Statsbudsjett 2017 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra 
alle regionale helseforetak oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til den foreliggende vurderingen av 

aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige 
spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for 
2017. 
 

2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med 
statsbudsjett for 2017: 
• Behovet for økt innsats for digital fornying/IKT-utvikling 
• Behovet for forutsigbarhet i finansieringsregimet  
• Gjennomgang av ordninger der helseforetakene har finansieringsansvar for 

tredje part 
• Økte pensjonskostnader og gjestepasientoppgjør 
• Nye kostbare legemidler/behandlingsmetoder 
• Tilgjengelighet - styrking av patologitjenesten 
• Behovet for takster som understøtter ambulante tjenester innen psykisk helsevern  
• Kostnader som følge av endringer i spesialiststrukturen for leger 

 
3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes i statsbudsjettet for 

2017: 
• Økonomiske konsekvenser knyttet til flyktningetilstrømmingen bør vurderes 

særskilt.  
• Styrking av røntgen- og andre diagnostiske tjenester for å sikre flere gode 

pakkeforløp. 
• En fast post på statsbudsjettet på 8 mill. kroner pr. år for del-finansiering av 

Tromsø-undersøkelsen. 
 
4. Styret ber om at Statsbudsjett 2017 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra 

alle regionale helseforetak oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
 
  

 



Styresak 123-2015 Oppfølging av internrevisjonsrapport 07/2014: 
Tilrettelegging for realisering av gevinster i 
forbindelse med nytt sykehusbygg i 
Vesterålen, oppfølging av styresak 107-2014 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av Internrevisjonsrapport 
07/2014: Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i 
Vesterålen til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av Internrevisjonsrapport 
07/2014: Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i 
Vesterålen til orientering.  
 
 
Styresak 124-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  
 Tertialrapport pr. 31. august 2015 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2015 om byggeprosjekter i 
Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2015 om byggeprosjekter i 
Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
 
Styresak 125-2015 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
 Tertialrapport pr. 31. august 2015 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2015 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
  

 



Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2015 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Styresak 126-2015 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2015 om byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2015 om byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 

 
Styresak 127-2015 FIKS-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2015 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2015 om Felles Innføring 

av Kliniske Systemer (FIKS) til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at de nye standarder fra HOS-prosjektet 

etterleves og at nødvendige avtaler mellom helseforetakene inngås i henhold til 
pasientjournalloven. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2015 om Felles Innføring 

av Kliniske Systemer (FIKS) til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at de nye standarder fra HOS-prosjektet 

etterleves og at nødvendige avtaler mellom helseforetakene inngås i henhold til 
pasientjournalloven. 

 
 
  

 



Styresak 128-2015 Konsernbestemmelser for investeringer - 
oppdatering 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdaterte konsernbestemmelser for investeringer.  

 
2. Oppdaterte konsernbestemmelser for investeringer stadfestes i foretaksmøte med 

helseforetakene så snart som mulig. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdaterte konsernbestemmelser for investeringer.  

 
2. Oppdaterte konsernbestemmelser for investeringer stadfestes i foretaksmøte med 

helseforetakene så snart som mulig. 
 
 
Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - 

oppdatering 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdatert finansreglement for Helse Nord RHF. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdatert finansreglement for Helse Nord RHF. 
 
 
Styresak 130-2015 Endringer i helseforetakenes vedtekter  

§ 6a ad. fastsettelse av lønn til ledende 
ansatte og § 9 ad. låneopptak 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Endringer i helseforetakenes vedtekter §§ 6a og 9 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 §§ 6a og 9 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. 

 
 
Styresak 131-2015  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 16. desember 2015 
o Informasjon om program 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Styresak 120-2015 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen innkjøp 

- Sykehusinnkjøp HF: Adm. direktør la frem forslag til styrets sammensetning i 
Sykehusinnkjøp HF under behandling av saken. 

- Styresak 125-2015 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 
31. august 2015: Adm. direktør orienterte styret om e-post fra SP Maskin 
(Harstad) med vedlagt brev av 20. november 2015 under behandling av saken.  

- Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, informasjon om oppfølging av 
kravene, jf. styresak 75-2015, vedtakets punkt 6:  
o Styret i Helse Nord RHF ber om at oppfølgingen av kravene fra 

Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument rapporteres som fast punkt på 
adm. direktørs orientering i hvert styremøte ut 2015. 

o Adm. direktør orienterte styret om status i foretaksgruppen på oppfølgingen 
av kravene i forbindelse med behandling av styresak 118-2015 
Virksomhetsrapport nr. 10-2015. 

- FIKS-program - status for regional forvaltning av kliniske systemer m. m., 
oppfølging av styresak 133-2014: 
o Det ble vist til styresak 133-2014, vedtakets punkt 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. 

o Adm. direktør orienterte styret om at saken må utsettes til styremøte 24. 
februar 2016 med bakgrunn i prosjektets milepælsplan.  

- Nordlandssykehuset HF - fremdriftsplan for omstillingstiltakene, jf. styresak 77-
2015:  
o Det ble vist til styresak 77-2015, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør 

om å orientere om Nordlandssykehuset HFs fremdriftsplan for 
omstillingstiltakene i løpet av høsten 2015. 

o Adm. direktør orienterte styret om at saken først legges frem i styremøte 16. 
desember 2015 (ev. i februar 2016). Fremdriftsplanen skal først behandles i 
styret i Nordlandssykehuset HF.  

 



- Møte med utvalget for utredning av ny organisering av eierskapet til 
spesialisthelsetjenesten (Kvinnsland-utvalget), den 2. november 2015: 
Informasjon 

- Møte med Nord-Norgebenken på Stortinget, den 12. november 2015: Informasjon 
- Besøk på Finnmarkssykehuset Kirkenes, den 13. november 2015 i forbindelse med 

flyktningsituasjonen: Informasjon om besøket og status i foretaksgruppen, jf. 
styresak 133-2015 Eventuelt, sak B. 

- Droner i beredskap: Informasjon om møter og hvordan droner kan brukes i 
beredskapsarbeid i spesialisthelsetjenesten. 

- Konferanse om samisk helseforskning, den 20. november 2015: Informasjon om 
konferansen og fordeling av midler innen psykisk helsevern/rus. 

- Møte med representanter fra Sametinget, den 24. november 2015: Sammen med 
styreleder Bjørn Kaldhol og styremedlem Inger Jørstad. Informasjon om møtet. 

- Alvorlige hendelser: 
o Sak nr. 1: Pasient under behandling ved observasjonsenhet på en medisinsk 

klinikk - dødsfall, jf. styresak 112-2015/2 Orienteringssaker, adm. direktørs 
muntlige orienteringer, 3. strekpunkt, sak nr. 5: Tilbakemelding fra Statens 
Helsetilsyn av 3. november 2015: Ingen stedlig tilsyn, men nødvendig med 
annen tilsynsmessig oppfølging. HF-et er bedt om en redegjørelse for HF-ets 
egen vurdering og oppfølging etter hendelsen. 

o Sak nr. 2: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - alvorlig 
hendelse: Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 9. november 2015: Ingen 
stedlig tilsyn, men nødvendig med annen tilsynsmessig oppfølging. 

o Sak nr. 3: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall: 
Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 4. november 2015: Ikke nødvendig 
med tilsynsmessig oppfølging. Statens Helsetilsyn har imidlertid bedt om 
kopi av HF-ets interne rapport om hendelsen. Om endelig obduksjonsrapport 
gjør at vurderingene endres, ber Helsetilsynet om tilbakemelding. 

o Sak nr. 4: Pasient under behandling ved en dagkirurgisk avdeling - dødsfall 
under rutineinngrep: Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke 
på nåværende tidspunkt. 

o Sak nr. 5: Dagkirurgisk avdeling ved et helseforetak - meget alvorlig hendelse: 
Tre alvorlige hendelser på kort tid. Statens helsetilsyn og Politiet er varslet. 
Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke på nåværende 
tidspunkt. 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
3. Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon 
4. Overenskomstforhandlingene 2015 - prosess og resultat 
5. Risikostyring 2016 i foretaksgruppen - overordnete mål 

Saksdokumentene var ettersendt. 
6. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
7. Pasientsikkerhetsprogram - status i Helse Nord pr. september 2015 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 

 



Styresak 132-2015  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. E-post fra KTV Kari Sandnes, KTV Sissel Alterskjær og KTV Ulrika Larsson av 2. 

november 2015 ad. krav om styrerepresentasjon til styret i Helse Nord RHF 
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30. september 2015 
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11. november 2015 
4. Protokoll fra drøftingsmøte 20. november 2015 ad. styringen av de regionale 

helseforetakenes felles eide selskaper 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

5. Brev fra Lenvik Kommune vedr. uttalelse fra Utvalg for helse- og omsorg i Lenvik 
kommune angående pasienttransport i Midt-Troms  
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 133-2015  Eventuelt 
 
A. Pasientreiser Midt-Troms  
 
Styremedlem Line Miriam Sandberg stilte spørsmål ad. avviksmeldinger og 
tilbakemeldinger etter at anskaffelsen av pasientreiser landeveistransport 2015 er 
gjennomført, jf. styresak 112-2015/4 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 
2015 - orientering om resultatet av anskaffelsen, oppfølging av styresak 91-2014. 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om en skriftlig tilbakemelding i et senere 
styremøte med bakgrunn i innspillene som kom frem under behandling av saken. 
 
 
  

 



B. Flyktningsituasjonen 2015 
 
Styremedlem Line Miriam Sandberg ba om informasjon ad. situasjonen i 
foretaksgruppen i forbindelse med flyktningsituasjonen. Adm. direktør ga utfyllende 
informasjon om status i helseforetakene, organiseringen av arbeidet og samarbeid med 
nasjonale myndigheter og vertskommuner. 
 
Styrets vedtak:  
 
Informasjonen fra adm. direktør tas til orientering. 
 
 
C. Hurtigbåtforbindelser i Troms 
 
Styremedlem Line Miriam Sandberg stilte spørsmål om forholdene rundt 
hurtigbåtforbindelser mellom Tromsø og Harstad som ikke er tilpasset 
pasienttransporten (f. eks. venterom, informasjon om endringer i ruteplanen, 
forhåndsbestilling av plass m. m.). Saken sees i sammenheng med styresak 133-2015 
Eventuelt, sak A. 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om tilbakemelding på spørsmålet. 
 
 
Tromsø, den 25. november 2015 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 25NOV2015 - kl. 13.05 
____________________  
Bjørn Kaldhol 
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