
 

Møtedato: 29. mars 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-19/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 17.3.2017 
 

Styresak 24-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

22. februar 2017 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 22. februar 2017 til 
godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 22. februar 2017 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 17. mars 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2017/2-16/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 29.3.2017 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 22. februar 2017 - kl. 8.30 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 

 
Tilstede 
 

Navn:  
Marianne Telle styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem 
Arne Ketil Hafstad observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 

 
Navn:  
Johnny-Leo Jernsletten styremedlem 

 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Kristian I. Fanghol direktør 
Siv Høymork 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 
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I forkant av styremøtet orienterte eierdirektør Hilde Rolandsen om Pasientreiser - 
brukerundersøkelse 2016. 
 
 
Styresak 10-2017  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 10-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 11-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. februar 2017 
Sak 12-2017 Koronar angiografi og PCI i behandling av hjerteinfarkt - organisering 

av tilbudet i Helse Nord 
Saksdokumentene var ettersendt. 
Styresaken er trukket fra behandling i dette styremøtet. 

Sak 13-2017 NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - 
Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? - høring fra Helse- og 
omsorgsdepartementet  

Sak 14-2017 Smittevernplan 2016-2020 og Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 
for Helse Nord 

Sak 15-2017 Felles retningslinjer og enhetlig praksis for brukermedvirkning på 
systemnivå 

Sak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 17-2017 Felles e-læringsstrategi for Helse Nord 2016-2020 
Sak 18-2017 Internrevisjonsrapport nr. 11/2016: Tvungent psykisk helsevern i 

Nordlandssykehuset HF  
Sak 19-2017 Revisjonsutvalgets årsrapport 2016, vedlagt internrevisjonens 

årsrapport 2016 
Sak 20-2017 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Oppfølging av IR-rapport 09/2015: Oppfølging av vedtatte fagplaner 

i Helse Nord, oppfølging av styresak 21-2016 
 4. Oppfølging av IR-rapport 05/2016: Vedlikehold og utvikling av 

kompetanse i Helse Nord, oppfølging av styresak 76-2016 
Sak 21-2017 Referatsaker 
 1. Beslutningsforum for nye metoder - årsoppsummering 2016 
 2. Brev fra revisjonsselskap BDO av 12. desember 2016 ad. 

oppsummering etter interimsrevisjon 
 3. Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 25. januar 2017 

ad. Nødvendig flytting av ambulansehelikopterbase på Evenes 
 4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30. januar 2017 
 5. Protokoll fra drøftingsmøte 13. februar 2017 ad. NOU 2016:25 

Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør 
statens eierskap innrettes framover? - høring 
Kopi av protokollen var ettersendt. 
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 6. E-post med vedlegg fra LO Stat, distriktskontoret i Bodø av 9. 
februar 2017 ad. Uttalelse om akuttkirurgisk beredskap ved 
lokalsykehusene, Gravdal og Narvik 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Kopi av e-posten var ettersendt. 

 7. Protokoll fra drøftingsmøte 21. februar 2017 ad. Koronar angiografi 
og PCI i behandling av hjerteinfarkt - organisering av tilbudet i 
Helse Nord 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Drøftingsmøtet ble avlyst. Ingen saksdokument ble lagt frem. 

 8. E-post (med vedlegg) fra Fylkesrådet i Troms av 20. februar 2017 
ad. Uttalelse: Ett PCI-senter for hele Nord-Norge 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Kopi av e-posten (og vedlegget) var lagt frem ved møtestart. 

 9. E-post fra Finnmark Fylkeskommune av 17. februar 2017 ad. 
Uttalelse fra Finnmark fylkesutvalg til Helse Nord vedrørende 
Hjerteinfarkt og PCI - Et likeverdig tilbud i Helse Nord? 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste.  
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart. 

Sak 22-2017 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 11-2017  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 1. februar 2017 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 1. februar 2017 godkjennes.  
 
 
Styresak 12-2017 Koronar angiografi og PCI i behandling av 

hjerteinfarkt - organisering av tilbudet i Helse Nord 
    Saksdokumentene var ettersendt. 

Styresaken er trukket fra behandling i dette styremøtet. 
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Styresak 13-2017 NOU 2016:25 Organisering og styring av 
spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør 
statens eierskap innrettes framover? - høring 
fra Helse- og omsorgsdepartementet 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF mener NOU 2016:25 Organisering og styring av 

spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? 
representerer en god gjennomgang av de organisatoriske utfordringene i styringen 
av spesialisthelsetjenesten og gir et godt grunnlag for å videreutvikle organiseringen 
til å bli enda bedre. 

 
2. Styret vil understreke at regionaliseringsprinsippet for organiseringen av 

spesialisthelsetjenesten fortsatt må ligge til grunn.  Ved ev. endringer i 
organiseringen av statens eierskap til spesialisthelsetjenesten må det sikres at 
tjenestene til befolkningen kan planlegges i en regionalisert modell. 

 
3. Styret mener at dagens ordning med et regionalt beslutningsnivå, fire regioner og 

fire regionsykehus bør videreføres. 
 
4. Styret vil tilrå at det i framtidig organisering legges stor vekt på å utvikle de 

legitimitetsskapende deler av organiseringen og vil anbefale at ordningen med 
styrer for helseforetakene opprettholdes. 

 
5. Styret vil tilrå at det lovfestes etablert et rådsorgan mellom spesialisthelsetjenesten 

og representanter for regionale og kommunale myndigheter. 
 

6. Ansvaret for eiendomsforvaltningen bør tillegges det nivået som har operativt 
ansvar for spesialisthelsetjenesten. Krav til nivå på vedlikehold, husleieordninger 
etc. bør ev. håndteres som rammebetingelser for driften gitt av eier. 

 
7. Styret ber om at utdanning og forskning og samarbeid mellom 

spesialisthelsetjenesten og UH1-sektoren ivaretas i den fremtidige 
organiseringen av spesialisthelsetjenesten, uavhengig av organiseringsform 
som velges. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
  

1 UH: universiteter/høgskoler 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF mener NOU 2016:25 Organisering og styring av 

spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? 
representerer en god gjennomgang av de organisatoriske utfordringene i styringen 
av spesialisthelsetjenesten og gir et godt grunnlag for å videreutvikle organiseringen 
til å bli enda bedre. 

 
2. Styret vil understreke at regionaliseringsprinsippet for organiseringen av 

spesialisthelsetjenesten fortsatt må ligge til grunn.  Ved ev. endringer i 
organiseringen av statens eierskap til spesialisthelsetjenesten må det sikres at 
tjenestene til befolkningen kan planlegges i en regionalisert modell. 

 
3. Styret mener at dagens ordning med et regionalt beslutningsnivå, fire regioner og 

fire regionsykehus bør videreføres. 
 
4. Styret vil tilrå at det i framtidig organisering legges stor vekt på å utvikle de 

legitimitetsskapende deler av organiseringen og vil anbefale at ordningen med 
styrer for helseforetakene opprettholdes. 

 
5. Styret vil tilrå at det lovfestes etablert et rådsorgan mellom spesialisthelsetjenesten 

og representanter for regionale og kommunale myndigheter. 
 

6. Ansvaret for eiendomsforvaltningen bør tillegges det nivået som har operativt 
ansvar for spesialisthelsetjenesten. Krav til nivå på vedlikehold, husleieordninger 
etc. bør ev. håndteres som rammebetingelser for driften gitt av eier. 

 
7. Styret ber om at utdanning og forskning og samarbeid mellom 

spesialisthelsetjenesten og UH2-sektoren ivaretas i den fremtidige organiseringen av 
spesialisthelsetjenesten, uavhengig av organiseringsform som velges. 

 
 
Styresak 14-2017 Smittevernplan 2016-2020 og 

Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for 
Helse Nord 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Smittevernplan 2016-2020 og 

Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for Helse Nord som retningsgivende for den 
videre utviklingen av smittevernarbeidet i Helse Nord. 

 
2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i 

årene fremover. 

2 UH: universiteter/høgskoler 
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3. Styret ber om å få lagt frem årlig rapport fra fagråd for infeksjon, smittevern og 
mikrobiologi, herunder status for regionen.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Smittevernplan 2016-2020 og 

Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for Helse Nord som retningsgivende for den 
videre utviklingen av smittevernarbeidet i Helse Nord. 

 
2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i 

årene fremover. 
 

3. Styret ber om å få lagt frem årlig rapport fra fagråd for infeksjon, smittevern og 
mikrobiologi, herunder status for regionen.  

 
 
Styresak 15-2017 Felles retningslinjer og enhetlig praksis for 

brukermedvirkning på systemnivå 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Felles retningslinjer for brukermedvirkning på 

systemnivå i helseforetak som retningsgivende for foretaksgruppen. 
 
2. Styret viser til Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene som ble overlevert i 

foretaksmøte 1. februar 2017, der det er gitt krav til helseforetakene om å 
implementere felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i eget 
helseforetak, jf. punkt 4.2.  

 
3. Styret ber adm. direktør om å vurdere de økonomiske rammene for 

brukermedvirkning i budsjettprosessen i årene fremover. 
 

4. Styret ber adm. direktør om å arbeide for en harmonisering av 
honoreringssystemet på tvers av regionene. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Felles retningslinjer for brukermedvirkning på 

systemnivå i helseforetak som retningsgivende for foretaksgruppen. 
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2. Styret viser til Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene som ble overlevert i 
foretaksmøte 1. februar 2017, der det er gitt krav til helseforetakene om å 
implementere felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i eget 
helseforetak, jf. punkt 4.2.  

 
3. Styret ber adm. direktør om å vurdere de økonomiske rammene for 

brukermedvirkning i budsjettprosessen i årene fremover. 
 

4. Styret ber adm. direktør om å arbeide for en harmonisering av honoreringssystemet 
på tvers av regionene. 
 

 
Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2017 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2017 til orientering. 
 
 
Styresak 17-2017 Felles e-læringsstrategi for Helse Nord 2016-2020 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar Felles e-læringsstrategi for Helse Nord 2016-2020 som 
retningsgivende for organisering, samarbeid, utvikling og deling av e-læring i 
foretaksgruppen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar Felles e-læringsstrategi for Helse Nord 2016-2020 som 
retningsgivende for organisering, samarbeid, utvikling og deling av e-læring i 
foretaksgruppen. 
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Styresak 18-2017 Internrevisjonsrapport nr. 11/2016: Tvungent 
psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport nr. 11/2016: Tvungent psykisk 

helsevern i Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør legge fram Nordlandssykehuset HFs styrebehandlede 

handlingsplan med tiltak for å møte internrevisjonens anbefalinger, senest i 
september 2017. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport nr. 11/2016: Tvungent psykisk 

helsevern i Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør legge fram Nordlandssykehuset HFs styrebehandlede 

handlingsplan med tiltak for å møte internrevisjonens anbefalinger, senest i 
september 2017. 

 
 
Styresak 19-2017 Revisjonsutvalgets årsrapport 2016, vedlagt 

internrevisjonens årsrapport 2016 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar revisjonsutvalgets årsrapport for 2016, vedlagt 
internrevisjonens årsrapport for 2016, til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar revisjonsutvalgets årsrapport for 2016, vedlagt 
internrevisjonens årsrapport for 2016, til orientering. 
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Styresak 20-2017  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

a) Middag med helse- og omsorgskomiteen 8. februar 2017: Informasjon om 
deltakelse - sammen med adm. direktør Lars Vorland 

b) Møte med KS Nord ad. samhandling 24. februar 2017: Informasjon 
c) Møte med styreledere og adm. direktører i sykehusforetak i Helse Nord 1. mars 

2017: Informasjon om møtet og tema (samhandling i regionen) 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

a) Alvorlige hendelser: 
o Sak nr. 1: Det ble vist til styresak 7-2017 Orienteringssaker, adm. direktørs 

orienteringer, punkt c) ad. alvorlige hendelser, sak nr. 5 
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 6. februar 2017: 

• Statens Helsetilsyn ser alvorlig på den informasjon som er mottatt. 
• Fylkesmannen følger opp saken tilsynsmessig, og saken overføres til 

fylkesmannen. 
o Sak nr. 2: Det ble vist til styresak 7-2017 Orienteringssaker, adm. direktørs 

orienteringer, punkt c) ad. alvorlige hendelser, sak nr. 6 
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 6. februar 2017: 

• Statens Helsetilsyn ser alvorlig på den informasjon som er mottatt. 
• Fylkesmannen følger opp saken tilsynsmessig, og saken overføres til 

fylkesmannen. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
b) Helse- og omsorgsdepartementets vintermøte 2017 6. februar 2017: Informasjon 

om deltakelse og program 
c) Nasjonalt læringsnettverk «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» 8. februar 

2017: Informasjon om åpning v/adm. direktør og program 
d) Regional Pasientsikkerhetskonferanse 15. - 16. februar 2017: Informasjon om 

arrangementet og åpning v/adm. direktør 
e) Helsepolitisk seminar i regi av arbeidsgiverforeningen Spekter 17. februar 2017: 

Informasjon om deltakelse og tema (helsepolitiske veivalg) 
3. Oppfølging av IR-rapport 09/2015: Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord, 

oppfølging av styresak 21-2016 
4. Oppfølging av IR-rapport 05/2016: Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse 

Nord, oppfølging av styresak 76-2016 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
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Styresak 21-2017  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Beslutningsforum for nye metoder - årsoppsummering 2016 
2. Brev fra revisjonsselskap BDO av 12. desember 2016 ad. oppsummering etter 

interimsrevisjon 
3. Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 25. januar 2017 ad. Nødvendig 

flytting av ambulansehelikopterbase på Evenes 
4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30. januar 2017 
5. Protokoll fra drøftingsmøte 13. februar 2017 ad. NOU 2016:25 Organisering og 

styring av spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? - 
høring 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

6. E-post med vedlegg fra LO Stat, distriktskontoret i Bodø av 9. februar 2017 ad. 
Uttalelse om akuttkirurgisk beredskap ved lokalsykehusene, Gravdal og Narvik 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Kopi av e-posten var ettersendt. 

7. Protokoll fra drøftingsmøte 21. februar 2017 ad. Koronar angiografi og PCI i 
behandling av hjerteinfarkt - organisering av tilbudet i Helse Nord 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Drøftingsmøtet ble avlyst. Ingen saksdokument ble lagt frem. 

8. E-post (med vedlegg) fra Fylkesrådet i Troms av 20. februar 2017 ad. Uttalelse: Ett 
PCI-senter for hele Nord-Norge 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Kopi av e-posten (og vedlegget) var lagt frem ved møtestart. 

9. E-post fra Finnmark Fylkeskommune av 17. februar 2017 ad. Uttalelse fra Finnmark 
fylkesutvalg til Helse Nord vedrørende Hjerteinfarkt og PCI - Et likeverdig tilbud i 
Helse Nord? 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 22-2017  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
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Bodø, den 29. mars 2017 
 
 
____________________  ____________________   ____________________ 
Marianne Telle  Inger-Lise Strøm   Arnfinn Sundsfjord 
 
 
____________________  ____________________   ____________________ 
Fredrik Sund    sett: Johnny-Leo Jernsletten  Kari Jørgensen 
 
 
____________________  ____________________   ____________________ 
Kari B. Sandnes   Line Miriam Sandberg   Sissel Alterskjær 
 
 
____________________    
Svenn Are Jenssen 
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