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I forkant av styremøtet orienterte med. rådgiver Jan Norum om utredningen av det 
regionale tilbudet inn PCI - en presentasjon av den foreløpige rapporten. 
 
I forbindelse med dette styremøtet besøkte styret SANKS Karasjok og fikk en 
presentasjon av Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus: 
Utfordringer og muligheter og Samisk helsepark: Utfordringer og muligheter, 
internasjonalt samarbeid. 
 
 
Styresak 89-2016 Etablering av partikkelterapi og 

protonbehandling - konseptfaserapport 
Saken ble behandlet elektronisk 16. juni 2016, og vedtaket 
protokollføres i styremøte 31. august 2016. 

 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om konseptfaserapporten for etablering 

av partikkelterapi og protonbehandling til orientering. 
 
2. Styret støtter adm. direktørs anbefaling om valg av alternativ 2b, to sentre i Oslo og 

Bergen, med maksimal kapasitet.  
 
3. Dersom endelig beslutning faller på utbygging av ett protonsenter, kan styret 

anbefale dette subsidiært, under forutsetning av at man går for en regionalisert 
modell med utbygging i flere regioner. I en slik regionalisert modell vil det være 
naturlig å starte utbyggingen i Oslo.  

 
4. Styret forutsetter at det legges til rette for forskning ved alle alternativene. 
 
 
Styresak 90-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 89-2016 Etablering av partikkelterapi og protonbehandling - 

konseptfaserapport 
Saken ble behandlet elektronisk 16. juni 2016, og vedtaket 
protokollføres i styremøte 31. august 2016. 

Sak 90-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 91-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. juni 2016 
Sak 92-2016 Virksomhetsrapport nr. 6-2016 og nr. 7-2016 
Sak 93-2016 Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark - 

organisasjonsutvikling og brukermedvirkning, oppfølging av 
styresak 14-2016 

Sak 94-2016 FIKS1-prosjekt: Tertialrapport pr. 30 april 2016 
Sak 95-2016 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging fra 

styremøte 17. juni 2015 

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 

 

                                                        



Sak 96-2016 Internrevisjonsrapport 10/2016: Samstemming av 
legemiddellister i Helse Nord - oppsummering 

Sak 97-2016 Lønnsjustering adm. direktør 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

Sak 98-2016 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

• Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - 
Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård  

• Ambulansefly i Finnmark 
 3. Årsplan 2017 for styret i Helse Nord RHF 
 4. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 - nasjonale og 

lokale resultater (PasOpp) 
Sak 99-2016 Referatsaker 
 1. Brev av 15. juni 2016 fra overlege Anders Åvall, Ole Magnus 

Filseth, Mads Gilbert og Nina Hesselberg. Brevet gjelder 
bekymringsmelding vedr. tildeling av kontrakt for levering av 
nasjonale helikoptertjenester til luftambulansetjenestene 
Brevet var oversendt styret i Helse Nord RHF pr. e-post 15. juni 
2016. 

 2. Årsoppsummering 2014 - Beslutningsforum for nye metoder 
 3. Årsoppsummering 2015 - Beslutningsforum for nye metoder 
 4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 16. juni 2016 
 5. Brev av 19. juli 2016 fra Fylkesmannen i Tromsø til 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. avslutning av 
tilsynssak - pliktbrudd 

Sak 100-2016 Eventuelt 
A. Rapport fra Helse- og omsorgsdepartementet ad. 

Konseptutredning helseinformasjon asylsøkere versjon 1.0 - 
hemmelighold 

B. Utviklingshemmede pasienter med samtidig psykiatrisk lidelse 
- hvem har ansvaret? 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 91-2016  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 15. juni 2016 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 15. juni 2016 godkjennes.  
 
 

 



Styresak 92-2016 Virksomhetsrapport nr. 6-2016 og 7-2016 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2016 og 7-2016 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2016 og 7-2016 til orientering. 
 
 
Styresak 93-2016 Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i 

Alta/Vest-Finnmark - organisasjonsutvikling 
og brukermedvirkning, oppfølging av styresak 
14-2016 

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

Alta/Vest-Finnmark - organisasjonsutvikling og brukermedvirkning til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å bli orientert om Organisasjonsutvikling - prosjekt Alta 
Nærsykehus gjennom den ordinære tertialrapporteringen for byggeprosjekter.  
 

3. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at tertialrapport for byggeprosjekter i 
Finnmarkssykehuset HF pr. 2. tertial 2016 inneholder en risikovurdering i tråd med 
saksfremlegget i denne styresaken. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i 

Alta/Vest-Finnmark - organisasjonsutvikling og brukermedvirkning til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å bli orientert om Organisasjonsutvikling - prosjekt Alta 
Nærsykehus gjennom den ordinære tertialrapporteringen for byggeprosjekter.  
 

3. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at tertialrapport for byggeprosjekter i 
Finnmarkssykehuset HF pr. 2. tertial 2016 inneholder en risikovurdering i tråd med 
saksfremlegget i denne styresaken. 

 
 
 

 



Styresak 94-2016 FIKS2-prosjekt: Tertialrapport pr. 30 april 2016  
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport pr. 30. april 2016 om Felles Innføring av 
Kliniske Systemer (FIKS) til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport pr. 30. april 2016 om Felles Innføring av 
Kliniske Systemer (FIKS) til orientering. 
 
 
Styresak 95-2016 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - 

oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om alvorlige hendelser i foretaksgruppen 

til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for åpenhet og en god melde- og varslingskultur 

i foretaksgruppen. For å oppnå en maksimal læringskultur må tilbakemelding gis til 
den som har varslet om en alvorlig hendelse. 

 
3. Styret ber adm. direktør om en årlig orientering om de alvorlige hendelser i 

foretaksgruppen.                                                                                                                         
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om alvorlige hendelser i foretaksgruppen 

til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for åpenhet og en god melde- og varslingskultur 

i foretaksgruppen. For å oppnå en maksimal læringskultur må tilbakemelding gis til 
den som har varslet om en alvorlig hendelse. 

 
3. Styret ber adm. direktør om en årlig orientering om de alvorlige hendelser i 

foretaksgruppen.                                                                                                                         
 

2 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 

 

                                                        



Styresak 96-2016 Internrevisjonsrapport 10/2016: Samstemming 
av legemiddellister i Helse Nord - 
oppsummering 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 10/2016: Samstemming av 

legemiddellister i Helse Nord - oppsummering til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør påse at helseforetakene følger opp anbefalingene fra 
internrevisjonen, og at gjennomføringen av anbefalingene bekreftes som del av 
statusrapportering for pasientsikkerhetsprogrammet i Årlig melding 2016. 

 
Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene følger opp 
anbefalingene fra internrevisjonen. Styrene i helseforetakene bes om å sørge for 
at det rapporteres i årlig melding 2016 på status på gjennomføringen av 
anbefalingene. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 10/2016: Samstemming av 

legemiddellister i Helse Nord - oppsummering til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene følger opp anbefalingene 
fra internrevisjonen. Styrene i helseforetakene bes om å sørge for at det rapporteres 
i årlig melding 2016 på status på gjennomføringen av anbefalingene. 
 

 
Styresak 97-2016 Lønnsjustering adm. direktør 
    Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
 
Styrets vedtak:  
 
Lars Vorlands årslønn fastsettes til kr. 1 992 000,- med virkning fra 1. juli 2016.  
 
 
  

 



Styresak 98-2016  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

a) Foretaksmøte i Helse Nord RHF og felles oppfølgingsmøte 22. juni 2016 
o Det ble vist til protokoll fra foretaksmøte.  

b) Brev av 15. juni 2016 fra overlege Anders Åvall, Ole Magnus Filseth, Mads Gilbert 
og Nina Hesselberg. Brevet gjelder bekymringsmelding vedr. tildeling av kontrakt 
for levering av nasjonale helikoptertjenester til luftambulansetjenestene 
o Styreleder orienterte om kontakt med avsender av brevet.  

c) Samhandling i foretaksgruppen og kommunikasjon 
o Styreleder orienterte om møtet med kommunikasjonsdirektør Sandvik, 

eierdirektør Rolandsen og direktør Fanghol. 
o Formålet med møtet var å diskutere hvordan Helse Nord RHF kan være mer 

proaktiv i forhold til ulike utfordringer/hendelser som venter 
foretaksgruppen.  

o Det skal utarbeides et årshjul som viser ulike utfordringer/hendelser slik at 
foretaksgruppen kan møte disse bedre forberedt og mer proaktiv. 

o Styret ga sin tilslutning til styreleders forslag om årshjul. 
d) Foretaksgruppens utfordringer høsten 2016/våren 2017 - rollefordelingen mellom 

RHF og HF-ene, styrenes ansvar og involvering m. m. 
o Informasjon om kjente utfordringer som venter foretaksgruppen høsten 

2016/våren 2017, herunder Nasjonal helse- og sykehusplan.  
o Styreleder orienterte om styreledermøte 29. august 2016. Styrelederne 

diskuterte hvordan foretaksgruppen kan og bør møte utfordringene, 
kommunikasjon/informasjon, rollefordeling mellom RHF-et og HF-ene m. m. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
a) Strategiske utviklingsplaner i HF-ene, status:  

o Det ble vist til styremøte i Helse Nord RHF 15. juni 2016 og spørsmål fra 
styremedlem Svenn Are Jenssen i forbindelse med styrets behandling av plan 
2017-2020.  

o Adm. direktør orienterte om status på utarbeidelse av strategiske 
utviklingsplaner i HF-ene. 

b) Lærling i kontor- og administrasjonsfag i Helse Nord RHF 
o Adm. direktør orienterte om RHF-ets første lærling som starter sitt 

utdanningsløp 31. august 2016. 
c) Alvorlige hendelser: 

o Sak nr. 1: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall, jf. 
styresak 86-2016/2 Orienteringssaker, adm. direktør muntlige orienteringer 
til styret, punkt b), sak nr. 5:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 13. juni 2016:  

• Ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging. 
• Saken virker godt opplyst. 
• Mest hensiktsmessig at hendelsen følges opp av helseforetaket selv. 

  

 



o Sak nr. 2: Pasient ved fødeenhet - alvorlig hendelse med dødsfall til følge:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 6. juli 2016:  

• Ikke nødvendig med stedlig tilsyn for å sikre tilstrekkelige 
opplysninger. 

• Det er allerede opprettet tilsynssak 22. juni 2016 etter pasientklage 
på samme hendelse. 

• Fylkesmannen følger tilsynssaken opp. 
o Sak nr. 3: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 6. juli 2016:  

• Ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging. 
• Vurderingene som er gjennomført, ansees som adekvate. 
• Foreligger ikke tegn til alvorlig svikt i helsehjelpen eller tilbud 

pasienten fikk. 
o Sak nr. 4: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 14. juli 2016:  

• Ikke nødvendig med stedlig tilsyn for å sikre tilstrekkelige 
opplysninger. 

• Fylkesmannen følger tilsynssaken opp. 
o Sak nr. 5: Pasient under behandling ved intensivavdeling - alvorlig hendelse 

med dødsfall til følge:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 13. juli 2016:  

• Ikke nødvendig med stedlig tilsyn for å sikre tilstrekkelige 
opplysninger. 

• Fylkesmannen følger tilsynssaken opp. 
o Sak nr. 6: Pasient under behandling ved akuttmottak - alvorlig hendelse:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 22. juli 2016:  

• Ikke nødvendig med stedlig tilsyn for å sikre tilstrekkelige 
opplysninger. 

• Fylkesmannen følger tilsynssaken opp. 
o Sak nr. 7: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 16. august 2016:  

• Ikke nødvendig med stedlig tilsyn for å sikre tilstrekkelige 
opplysninger. 

• Fylkesmannen følger tilsynssaken opp. 
o Sak nr. 8: Pasienter under behandling for akutt sykdom, forsinket diagnostikk 

- alvorlig hendelse:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 18. august 2016:  

• Ikke nødvendig med stedlig tilsyn for å sikre tilstrekkelige 
opplysninger. 

• Fylkesmannen følger tilsynssaken opp. 
o Sak nr. 9: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 23. august 2016:  

• Ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging. 
• Det har ikke skjedd en vesentlig svikt i behandlingen. 

o Sak nr. 10: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke pr. dags dato.  

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

 



d) Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - Universitetssykehuset 
Nord-Norge Åsgård 
o Det ble vist til e-post av 16. og 25. august 2016 med informasjon om saken. 
o Adm. direktør orienterte om RHF-ets håndtering av saken så langt og den 

planlagte videre oppfølgingen. 
e) Ambulansefly i Finnmark 

o Adm. direktør orienterte om saken, bl. a. med bakgrunn i mediaoppslag 
sommeren 2016. 

o Politikere, fagfolk m. fl. er invitert til et møte med Helse Nord RHF i 
Hammerfest 27. september 2016. 

3. Årsplan 2017 for styret i Helse Nord RHF 
4. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 - nasjonale og lokale resultater 

(PasOpp) - utsettes til neste styremøte 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
I styresak 98-2016/2, informasjon fra adm. direktør til styret, sak d) ad. 
Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - Universitetssykehuset Nord-
Norge Åsgård vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 

2016 - Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård og påpeker at praksisen som noen 
pasienter har vært utsatt for ved Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård, er 
uakseptabelt og skal ikke forekomme.  

 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp Sivilombudsmannens besøksrapport i tråd 

med redegjørelsen i dagens styremøte.  
 
3. Styret ber videre adm. direktør om å legge frem en styresak i neste styremøte som 

redegjør for iverksatte tiltak og om de påpekte avvikene er lukket. 
 
 
Styresak 99-2016  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev av 15. juni 2016 fra overlege Anders Åvall, Ole Magnus Filseth, Mads Gilbert og 

Nina Hesselberg. Brevet gjelder bekymringsmelding vedr. tildeling av kontrakt for 
levering av nasjonale helikoptertjenester til luftambulansetjenestene 
Brevet var oversendt styret i Helse Nord RHF pr. e-post 15. juni 2016. 

2. Årsoppsummering 2014 - Beslutningsforum for nye metoder 
3. Årsoppsummering 2015 - Beslutningsforum for nye metoder 
4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 16. juni 2016 
5. Brev av 19. juli 2016 fra Fylkesmannen i Tromsø til Universitetssykehuset Nord-

Norge HF ad. avslutning av tilsynssak - pliktbrudd 
 

 



Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 100-2016  Eventuelt 
 
A. Rapport fra Helse- og omsorgsdepartementet ad. Konseptutredning helseinformasjon 

asylsøkere versjon 1.0 - hemmelighold 
 
Styremedlem Line Miriam Sandberg stilte spørsmål ad. hemmelighold av rapport fra 
Helse- og omsorgsdepartementet ad. Konseptutredning helseinformasjon asylsøkere 
versjon 1.0. Rapporten er unntatt offentlighet med bakgrunn i trussel mot landets 
sikkerhet og forsvaret av Norge. 

 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å ta kontakt med Helse- og 
omsorgsdepartementet for å få tilgang til rapporten.  
 
B. Utviklingshemmede pasienter med samtidig psykiatrisk lidelse - hvem har ansvaret? 
 
Styremedlem Line Miriam Sandberg stilte spørsmål om hvem som har ansvaret for 
utviklingshemmede pasienter med samtidig psykiatrisk lidelse og hvilke tiltak som 
iverksettes ovenfor disse pasientene. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å ta kontakt med Helsedirektoratet for å 
diskutere de problemstillingene som ble tatt opp under behandling av saken.  
 
 
Karasjok, den 31. august 2016 
 
godkjent av Marianne Telle, 
i etterkant av styremøtet,  
den 31AUG2016 - kl. 13.20 
____________________  
Marianne Telle 
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