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Vår ref.:     
2016/32-47/012 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 906 88 713 

Sted/Dato: 
Tromsø, 26.4.2016 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 26. april 2016 - kl. 8.30 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Marianne Telle styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Ann Mari Jenssen vararepresentant - møtte for Sissel Alterskjær 
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
Eirik Holand styremedlem 
Johnny-Leo Jernsletten styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem 
Bjørn Helge Hansen vararepresentant for observatør fra Regionalt 

brukerutvalg - møtte for RBU-leder Arne Ketil Hafstad 
 

Forfall 
 
Navn:  
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Arne Ketil Hafstad observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Kristian I. Fanghol direktør 
Rune Sundset kvalitets- og forskningsdirektør 
Siw Sandvik kommunikasjonsdirektør 
Tor Solbjørg revisjonssjef 

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 

 

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no


Styresak 48-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 48-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 49-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. april 2016 
Sak 50-2016 Inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert behandling for 

rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk helse, revisjon 
Sak 51-2016 FIKS1-prosjektet - realisering av nytteverdien 

Saksdokumentene var ettersendt. 
Sak 52-2016 FAKT2-programmet: Sentralt datasenter i Helse Nord - 

migrering/flytting og konsolidering, oppfølging av styresak 96-2015 
Saksdokumentet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 24, 3. ledd (figur 1). 

Sak 53-2016 Spaniaprosjektet - metodikk for rekruttering fra utlandet, 
sluttrapport 

Sak 54-2016 Virksomhetsrapport nr. 3-2016 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 55-2016 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Ambulerende virksomhet i foretaksgruppen, oppfølging av 

styresak 147-2015, sak A 
 4. Risikovurdering av fødselsomsorgen i Helse Nord - status på 

foretaksspesifikke tiltak, oppfølging av styresak 117-2015 
 5. Nasjonal helse- og sykehusplan, orientering 
 6. Pasientsikkerhetsprogram - status i Helse Nord pr. mars 2016 
Sak 56-2016 Referatsaker 
 1. Brev av 6. april 2016 fra Sametinget ad. oppnevning av styrer i 

underliggende helseforetak i Helse Nord RHF 
 2. E-post av 7. april 2016 fra HLF Finnmark ad. resolusjon årsmøte 

HLF Finnmark 2016 - audiografsituasjonen 
 3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30. mars 2016 
 4. Protokoll fra drøftingsmøte 19. april 2016 ad. 

Inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert behandling 
for rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk helse, revisjon 
Saksdokumentene var ettersendt.. 

 5. Brev av 14. april 2016 fra styreleder Marianne Telle til 
Sametinget ad. oppnevning av styrer i underliggende 
helseforetak i Helse Nord - tilbakemelding, jf. styresak 56-2016/1 
Referatsaker 

 6. Brev av 25. april 2016 fra Jan Størmer ad. spørsmål om bistand 
vedrørende uavklarte svar på spørsmål til administrasjonen i 
Helse Nord RHF om oppfølging av beslutninger i styresaker 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 

Sak 57-2016 Eventuelt 

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
2 FAKT: Felles Arkitektur Konsolidering og Teknologi 

 

                                                        



Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 49-2016  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 6. april 2016 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 6. april 2016 godkjennes.  
 
 
Styresak 50-2016 Inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig 

spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk helse, 
revisjon 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til oppdatert inntektsfordelingsmodell for 

tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk helse 
med adm. direktørs forslag til justeringer.  

 
2. Inntektsfordelingsmodell for psykisk helse fases gradvis inn over tre år fra og med 

2017. Inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengige (TSB) fases i sin helhet inn i 2017.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til oppdatert inntektsfordelingsmodell for 

tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk helse 
med adm. direktørs forslag til justeringer.  

 
2. Inntektsfordelingsmodell for psykisk helse fases gradvis inn over tre år fra og med 

2017. Inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengige (TSB) fases i sin helhet inn i 2017.  

  

 



Styresak 51-2016 FIKS3-prosjektet - realisering av nytteverdien 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om etablering av funksjonell forvaltning 

av kliniske system og realisering av nytteverdien av FIKS-programmet til 
orientering.  
 

2. Styret ber adm. direktør legge frem forslag til et eget prosjekt knyttet til arbeid med 
ny generasjon EPJ4 og optimalisering av pasientforløp parallelt med innføringen av 
elektronisk medikasjon og kurve. Rammer og innhold bes lagt frem i forbindelse 
med rullering av langsiktig plan i styremøte 15. juni 2016. Mandat for prosjektet bes 
lagt frem til orientering innen utgangen av 2016. 
 

3. Styret ber adm. direktør innarbeide finansiering av tilstrekkelige ressurser til 
funksjonell forvaltning av kliniske system ved rullering av langsiktig plan.  
 

4. Styret ber adm. direktør legge frem sluttrapport for FIKS-programmet i løpet av 1. 
tertial 2017. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om etablering av funksjonell forvaltning 

av kliniske system og realisering av nytteverdien av FIKS-programmet til 
orientering.  
 

2. Styret ber adm. direktør legge frem forslag til et eget prosjekt knyttet til arbeid med 
ny generasjon EPJ5 og optimalisering av pasientforløp parallelt med innføringen av 
elektronisk medikasjon og kurve. Rammer og innhold bes lagt frem i forbindelse 
med rullering av langsiktig plan i styremøte 15. juni 2016. Mandat for prosjektet bes 
lagt frem til orientering innen utgangen av 2016. 
 

3. Styret ber adm. direktør innarbeide finansiering av tilstrekkelige ressurser til 
funksjonell forvaltning av kliniske system ved rullering av langsiktig plan.  
 

4. Styret ber adm. direktør legge frem sluttrapport for FIKS-programmet i løpet av 1. 
tertial 2017. 

 

3 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
4 EPJ: Elektronisk Pasientjournal 
5 EPJ: Elektronisk Pasientjournal 

 

                                                        



Styresak 52-2016 FAKT6-programmet: Sentralt datasenter i 
Helse Nord - migrering/flytting og 
konsolidering, oppfølging av styresak 96-2015 
Saksdokumentet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 24, 3. ledd 
(figur 1). 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner plan og delprosjekter for etablering av sentralt 

kjøremiljø, felles arkitektur, testregime og migreringspakke 1 for regionale 
datasenter innenfor en kostnadsramme på 150 mill. kroner.  
 

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem forslag til innhold og omfang av ytterligere 
migreringsbehov (ut over det som ligger i langsiktig plan) innen 30. juni 2016. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner plan og delprosjekter for etablering av sentralt 

kjøremiljø, felles arkitektur, testregime og migreringspakke 1 for regionale 
datasenter innenfor en kostnadsramme på 150 mill. kroner.  
 

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem forslag til innhold og omfang av ytterligere 
migreringsbehov (ut over det som ligger i langsiktig plan) innen 30. juni 2016. 

 
 
Styresak 53-2016 Spaniaprosjektet - metodikk for rekruttering 

fra utlandet, sluttrapport 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar sluttrapporten Spaniaprosjektet - metodikk for 

rekruttering fra utlandet til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om sørge for at rekrutteringsmetodikken utviklet i 

Spaniaprosjektet, implementeres i foretaksgruppen gjennom regional handlingsplan 
for rekruttering og stabilisering. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
  

6 FAKT: Felles Arkitektur Konsolidering og Teknologi 

 

                                                        



Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar sluttrapporten Spaniaprosjektet - metodikk for 

rekruttering fra utlandet til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om sørge for at rekrutteringsmetodikken utviklet i 

Spaniaprosjektet, implementeres i foretaksgruppen gjennom regional handlingsplan 
for rekruttering og stabilisering. 

 
 
Styresak 54-2016 Virksomhetsrapport nr. 3-2016 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2016 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp slik at kravet om høyere 

vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn 
for somatikk nås (jf. Oppdragsdokument 2016). 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2016 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp slik at kravet om høyere 

vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn 
for somatikk nås (jf. Oppdragsdokument 2016). 

 
 
Styresak 55-2016  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Foretaksmøter med underliggende helseforetak i Helse Nord 7. april 2016 
- Styreledermøte i Helse Nord 21. april 2016: Møte med nye styreledere 
- Felles møte mellom styreledere og AD-er i RHF-ene 25. april 2016: Informasjon om 

sakslisten 
- Møte med Sametinget 12. mai 2016 - sammen med styremedlem Jernsletten og 

adm. direktør Vorland 
  

 



2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Muligheter for arealeffektivisering, oversikt over arealbehov og effektivisering - 

kontorplasser og Arealbehov i HF-ene - kontorplasser, oppfølging av styresak 62-
2014 
o Det vises til styremøte 26. mars 2015 ad. utsettelse av denne 

oppfølgingssaken til høsten 2015, jf. styresak 35-2015/2 Orienteringssaker, 
adm. direktørs muntlige orienteringer, første strekpunkt. 

o Helseforetakene er ikke ferdig med arbeidet, og styresaken må derfor 
utsettes til august/september 2016.  

- Alvorlige hendelser: 
o Sak nr. 1: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall:  

- Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 25. april 2016:  
 Ikke nødvendig med stedlig tilsyn. 
 Ingen tilsynsmessig oppfølging. 

o Sak nr. 2: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall:  
- Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke på nåværende 

tidspunkt. 
o Sak nr. 3: Pasient under behandling ved fødeenhet - dramatisk hendelse, jf. 

styresak 45-2016/2 Orienteringssaker, adm. direktørs informasjon til styret, 4. 
strekpunkt, sak nr. 2:  
- Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 19. april 2016:  

 Ikke nødvendig med stedlig tilsyn. 
 Saken følges tilsynsmessig opp av Fylkesmannen. 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
- Middag med helse- og omsorgskomiteen på Stortinget 13. april 2016: Sammen 

med styreleder Marianne Telle. Informasjon. 
3. Ambulerende virksomhet i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 147-2015, sak A 
4. Fødselsomsorgen i Helse Nord - status på foretaksspesifikke tiltak, oppfølging av 

styresak 117-2015 
5. Nasjonal helse- og sykehusplan, orientering 
6. Pasientsikkerhetsprogram - status i Helse Nord pr. mars 2016 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 56-2016  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev av 6. april 2016 fra Sametinget ad. oppnevning av styrer i underliggende 

helseforetak i Helse Nord RHF 
2. E-post av 7. april 2016 fra HLF Finnmark ad. resolusjon årsmøte HLF Finnmark 

2016 - audiografsituasjonen 
3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30. mars 2016 

 



4. Protokoll fra drøftingsmøte 19. april 2016 ad. Inntektsfordelingsmodell for 
tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk helse, 
revisjon 
Saksdokumentene var ettersendt. 

5. Brev av 14. april 2016 fra styreleder Marianne Telle til Sametinget ad. oppnevning 
av styrer i underliggende helseforetak i Helse Nord - tilbakemelding, jf. styresak 56-
2016/1 Referatsaker 

6. Brev av 25. april 2016 fra Jan Størmer ad. spørsmål om bistand vedrørende 
uavklarte svar på spørsmål til administrasjonen i Helse Nord RHF om oppfølging av 
beslutninger i styresaker 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 57-2016  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Tromsø, den 26. april 2016 
 
godkjent av Marianne Telle, 
i etterkant av styremøtet,  
den 26APR2016 - kl. 12.55 
____________________  
Marianne Telle 
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