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Styresak 87-2016/6 E-post med vedlegg av 31. mai 2016 fra overlege 

Jan Størmer, røntgenavdelingen 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. 

Oppfølging brev til styreleder den 18. ds. og svar 

fra stabsdirektør den 27. ds. - informasjon 
 
 
Se vedlagt kopi. 
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
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Fra: Paulke Karin Emmy Liska
Til: Størmer Jan; Telle Marianne
Kopi: Vorland Lars; RHF-Postmottak
Emne: Oppfølging brev til styreleder den 18. ds. og svar fra stabsdirektør den 27. ds. - informasjon
Dato: 31. mai 2016 14:54:00

Vi viser til din e-post av 31MAI2016.
 
E-posten med vedlegg legges frem som referatsak i styremøte i Helse Nord RHF
 15JUN2016.
 
Vennlig hilsen
 
Karin Paulke

Karin Paulke | stabsdirektør
Helse Nord RHF | Administrasjonsavdelingen
 
Mob: +47 906 88 713

web | twitter | facebook

 

Fra: Størmer Jan 
Sendt: 31. mai 2016 12:43
Til: Telle Marianne <Marianne.Telle@helse-nord.no>
Kopi: Paulke Karin Emmy Liska <karin.paulke@helse-nord.no>; Vorland Lars
 <Lars.Vorland@helse-nord.no>; RHF-Postmottak <postmottak@helse-nord.no>
Emne: VS: Oppfølging brev til styreleder den 18. ds. og svar fra stabsdirektør den 27. ds.
 
E-posten sendes kun elektronisk.
RHF postmottak anmodes om å distribuere brevet til styrets øvrige medlemmer.
 
 
 
Styret i Helse Nord RHF v/styreleder Marianne Telle
 
Kopi: Stabsdirektør Karin Paulke, Adm. Dir. Lars Vorland,
Postmottak Helse Nord
 
Viser til tidligere korrespondanse – sist e-post fra stabsdirektøren sist fredag 27 ds. med vedlegg.

Jeg finner det problematisk at spørsmål rettet til styret i denne saken ikke besvares av styreleder
 personlig.

Årsaken er manglende tillit til ledelsen i foretaket med bakgrunn i tidligere hendelser. Dette vil
 jeg overfor deg som ny styreleder konkretisere som følger:

Det er et faktum at ledelsen i Helse Nord har brutt loven om offentlige anskaffelser:

http://www.helse-nord.no/aktuelt/helse-nord-rhf-brot-loven-om-a-ga-ut-pa-anbud-
article126851-19948.html

og at styreleder og administrerende direktør i januar 2014 måtte beklage overfor
 Helseministeren at ledere i Helseforetaket hadde holdt tilbake dokumenter som skulle vært lagt
 fram for Riksrevisjonen.
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Begge saker er viktig i forhold til Helseforetakets økonomi og omdømme og direkte relatert til de
 spørsmål jeg ønsker svar på.

Styret i Helse Nord RHF mottok en anonym varsling fra undertegnede i august 2009.
 Innledningsvis fikk jeg forsikringer gjennom internrevisor Tor Solbjørg og styrets nestleder om at
 anonymiteten ville bli respektert og påstandene i varslingen uhildet gransket. Etter kort tid ble
 jeg meddelt at administrasjonen var informert om innholdet i varslingen og min identitet – og
 saken ble avvist uten skriftlig begrunnelse og formell styrebehandling.

Dette ble en bekreftelse på hva Riksrevisjonen påpekte i rapport om den årlige revisjon og
 kontroll for budsjettåret 2007 Dokument nr. 1 (2008–2009) hvor de i punkt 1.4.4 konkluderer:

«Etter Riksrevisjonens vurdering er det risiko for at organiseringen av internrevisjonen i Helse
 Nord RHF ikke sikrer tilstrekkelig uavhengighet fra administrasjonen, og at forholdene ikke ligger
 til rette for at internrevisjonen kan gjennomføre de kontroller den anser som nødvendig for at
 styret skal kunne ivareta sine kontrolloppgaver.»

Riksrevisjonen bekrefter her at styret har selvstendige kontrolloppgaver, noe som også er nedfelt
 i instruks slik jeg påpeker i brevet den 18. ds.

Ledelsen i Helse Nord RHF er kjent med mine helseforetaksovergripende roller og aktiviteter
 etter 2002. (At stabsdirektøren fremstiller meg i sitt svarbrev av den 27 ds. som «privat» stiller
 jeg meg undrende til.) Siden du er ny i rollen som styreleder oppsummerer jeg kort:

Jeg ble i juni 2002 invitert av styret i Helse Nord RHF til å delta ved styreseminaret på Hamn.
 Tittelen på foredraget var «Radiologi i Nord – Utfordringer og muligheter». Presentasjonen er
 vedlagt og jeg anbefaler sidene 7, 8, 34-45 som er like aktuelle i dag.

Videre i 2002 deltok jeg som eneste kliniker i utarbeidelsen av Helse Nords RHF’s IT strategi. I
 april 2003 ble jeg tilsatt som prosjektleder for styrebesluttet regionalt prosjekt «Virtuell
 Radiologi» som funksjonelt er lik FIKS prosjektets røntgendel som ennå ikke er ferdig
 implementert.  (Jeg har aldri blitt formelt løst fra denne stillingen. Skriftlige henvendelser
 knyttet til stillingen, fra direktøren i UNN til direktøren i Helse Nord i januar 2006 ble aldri
 besvart av Helse Nords ledelse, selv etter purring)

I desember 2004 mottok jeg innsatsprisen i UNN på vegne av prosjektet som innførte DIPS i UNN
 HF på i rekordtid og under budsjett. Samtidig ble det fra ledelsen i UNN allerede i oktober 2004
 gitt tydelig uttrykk for misnøye med Helse Nord ledelsens behandling av radiologimiljøet i UNN
 HF. (se vedlegg «041013 Brev fra adm. dir. UNN HF til Helse Nord») Bemerk spesielt
 kommentaren knyttet til min habilitet)

I 2005 var jeg åpent kritisk til etableringen av Helse Nord IKT – slik det fremgår av vedlagte
 artikler i Pingvinen fra 1 april 2005.  Kritikken var fokusert rundt økonomi og klinisk nærhet og
 formell medvirkning i IKT prosesser. Både konsulentutredningene som fulgte saken og
 behandlingen i styret bekrefter i hvilken grad jeg brukte min ansatte plikt og rett til å få styret til
 å presisere betydningen av faglig medvirkning og økonomisk evaluering i styrevedtaket som
 refereres i mitt brev den 18. ds.

I perioden 2006-2009 fram til og med varslingen til Helse Nord styret var jeg i stabsstilling direkte
 underlagt direktøren hovedansvarlig for UNN’s IT prosjekter med sammenslåing av IT løsningene
 i Tromsø Harstad og Narvik. Dette var uten sammenlikning det største kliniske IKT prosjektet i
 regionen før FIKS prosjektet. Agendaen for min varsling var å redusere kostnader knyttet til den
 videre IKT satsningen i regionen.

I samme periode var jeg Helse Nords eneste kliniske representant i nasjonalt EPJ Fagforum.

Jeg tillater meg på nytt å be om at styret pålegger direktøren å svare på mine konkrete spørsmål
 i brev av den 18. ds.

 

Med vennlig hilsen

 

Jan Størmer

Overlege, Røntgenavdelingen, UNN HF

Tromsø
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Fra: Paulke Karin Emmy Liska 
Sendt: 27. mai 2016 12:33
Til: Paulke Karin Emmy Liska <karin.paulke@helse-nord.no>
Emne: Brev til styret i Helse Nord RHF - oppfølging brev datert 27.4.2016, tilbakemelding etter
 styremøte 18.-19. mai 2016
 
Til:       Jan Størmer, overlege - røntgenavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 
Kopi:    Styret i Helse Nord RHF

Lars Vorland, adm. direktør
 
Vi viser til ditt brev med vedlegg av 18MAI2016 ad. ovennevnte. Vedlagt oversendes brev
 med tilbakemelding etter styremøte 18-19MAI2016.
 
For ordens skyld gjøres oppmerksom på at brevet kun sendes elektronisk.
 
Vennlig hilsen
 
Karin Paulke

Karin Paulke | stabsdirektør
Helse Nord RHF | Administrasjonsavdelingen
 
Mob: +47 906 88 713

web | twitter | facebook

 
 
 

Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig
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