
 

 

 

Møtedato: 21. mars 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-27/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 8.3.2018 

 

Styresak 32-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

28. februar 2018 og 15. mars 2018 

 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 28. februar 2018 til 
godkjenning. 
 
Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 15. mars 2018 legges frem til godkjenning ved 
møtestart. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 28. februar 2018 og 15. mars 2018 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 8. mars 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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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 

 

Protokoll 

 
Vår ref.: 
2018/12-18/012   
 

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

Sted/dato: 
Bodø, 21.3.2018 
  

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 28. februar 2018 - kl. 8.30 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
 

Tilstede 
 

Navn:  
Marianne Telle styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Beathe Rahka-Knutsen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem 
Tom Børje Eriksen styremedlem 
Tom Erik Forså styremedlem 
Arne Ketil Hafstad observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 

 
Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet. 
 
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 
Tor Solbjørg revisjonssjef 
Ingrid B. Hangaas kommunikasjonsrådgiver 
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Styresak 11-2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 11-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 12-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

7. februar 2018 og 9. februar 2018 
Sak 13-2018 Valg av styrer i helseforetakene 2018-2020, jf. helseforetaksloven § 21 

Saken ble trukket fra behandling i dette styremøtet. 
Sak 14-2018 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene 

i Helse Nord 
Sak 15-2018 Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport, 

herunder status for regionen - oppfølging av styresak 14-2017 
Sak 16-2018 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - erfaringer, 

oppfølging av styresak 42-2016 
Sak 17-2018 Anskaffelse psykisk helsevern for voksne 

Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av idéfasen 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 19-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - godkjenning av 
konseptfaserapport, mandat for forprosjekt og samlet analyse av 
økonomien, oppfølging av styresak 112-2017 og 114-2017 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 20-2018 Virksomhetsrapport nr. 1-2018 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 21-2018 Seniorpolitikk i Helse Nord – evaluering,  
oppfølging av styresak 34-2014 

Sak 22-2018 Avtale mellom Sametinget og Helse Nord RHF om samarbeid og kontakt 
Sak 23-2018 Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF 
Sak 24-2018 Styrets revisjonsutvalgs årsrapport 2017, vedlagt internrevisjonens 

årsrapport 2017 
Sak 25-2018 Oppnevning av styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF  
Sak 26-2018 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - oversikt over 

investeringsbudsjett, oppfølging av styresak 117-2017 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 27-2018 Referatsaker 
 1. Brev med vedlegg av 22. januar 2018 fra Vefsn Kommune ad. 

Følgebrev til notat - kritiske merknader til vedleggsrapport til 
planprogrammet HSYK 2025 (rev 30.5.17) 

 2. Årsoppsummering 2017 - Beslutningsforum for nye metoder 
 3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9. februar 2018 
 4. Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. 

Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av idéfasen 
Kopi av protokollen var lagt fram ved møtestart. 

 5. Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. 
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - godkjenning av 
konseptfaserapport og mandat for forprosjekt 
Kopi av protokollen var lagt fram ved møtestart. 
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Sak 28-2018 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under 
behandling av saken. 
 
 

Styresak 12-2018  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 7. februar 2018 og 9. februar 2018 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 7. februar 2018 og 9. februar 2018 godkjennes.  
 
 

Styresak 13-2018 Valg av styrer i helseforetakene 2018-2020,  
 jf. helseforetaksloven § 21 

Saken ble trukket fra behandling i dette styremøtet. 
 
 

Styresak 14-2018 Godtgjørelse til styremedlemmer og 
varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:  
 
1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. 

januar 2018 som følger:  
 

Styreleder  - fra kr 172 200  til kr 180 000  
Styrets nestleder  - fra kr 113 800  til kr 119 000  
Styremedlem  - fra kr 105 200  til kr 110 000  
 

2. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs 
ledergruppe i Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet. 
Adm. direktører i underliggende helseforetak som oppnevnes til styreverv i Helse 
Nord IKT HF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet. 

 
3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.  

 
4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene 

regulerer hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. I tillegg vises det til 
veileder for styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert i foretaksmøte, den 
7. desember 2011.  
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5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan 
sies å inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik 
kompensasjon må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende 
rapportering i styret. 

 
6. Varamedlemmer honoreres med kr. 4 250,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt 

arbeidsfortjeneste.  
 

7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med 
%-sats lik fravær. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:  
 
1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. 

januar 2018 som følger:  
 

Styreleder  - fra kr 172 200  til kr 180 000  
Styrets nestleder  - fra kr 113 800  til kr 119 000  
Styremedlem  - fra kr 105 200  til kr 110 000  
 

2. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs 
ledergruppe i Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet. 
Adm. direktører i underliggende helseforetak som oppnevnes til styreverv i Helse 
Nord IKT HF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet. 

 
3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.  

 
4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene 

regulerer hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. I tillegg vises det til 
veileder for styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert i foretaksmøte, den 
7. desember 2011.  

 
5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan 

sies å inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik 
kompensasjon må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende 
rapportering i styret. 

 
6. Varamedlemmer honoreres med kr. 4 250,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt 

arbeidsfortjeneste.  
 

7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med 
%-sats lik fravær. 
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Styresak 15-2018 Fagråd for infeksjon, smittevern og 
mikrobiologi - årlig rapport, herunder status 
for regionen - oppfølging av styresak 14-2017 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra fagråd for infeksjon, smittevern og 

mikrobiologi til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at anbefalingene fra Fagrådet for infeksjon, 

smittevern og mikrobiologi og rådgivningsgruppen for Tuberkuloseprogrammet 
følges opp i helseforetakene. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra fagråd for infeksjon, smittevern og 

mikrobiologi til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at anbefalingene fra Fagrådet for infeksjon, 

smittevern og mikrobiologi og rådgivningsgruppen for Tuberkuloseprogrammet 
følges opp i helseforetakene. 

 
 

Styresak 16-2018 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk 
helsevern - erfaringer, oppfølging av 
styresak 42-2016 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om det medikamentfrie 

behandlingstilbudet i psykisk helsevern til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det gjennomføres følgeforskning av det 

medikamentfrie behandlingstilbudet i psykisk helsevern, jf. Oppdragsdokument 2018 
til helseforetakene.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om det medikamentfrie 

behandlingstilbudet i psykisk helsevern til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det gjennomføres følgeforskning av det 

medikamentfrie behandlingstilbudet i psykisk helsevern, jf. Oppdragsdokument 
2018 til helseforetakene.  
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Styresak 17-2018 Anskaffelse psykisk helsevern for voksne 
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om anskaffelsen innen psykisk 

helsevern for voksne og den eksterne kvalitetssikringen av anskaffelsesprosedyren 
til orientering.  

 
2. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en orientering om den 

eksterne kvalitetssikringen av anskaffelsesprosedyren, når den foreligger. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om anskaffelsen innen psykisk helsevern 
for voksne og den eksterne kvalitetssikringen av anskaffelsesprosedyren til 
orientering. 
 
 

Styresak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av 
idéfasen 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret er tilfreds med den endrede organiseringen og fremdriften av tidligfasen 

for Helgelandssykehuset 2025 og slutter seg til vedtaket fattet i styret i 
Helgelandssykehuset HF (jf. styresak 14-2018 Helgelandssykehuset 2025 – 
videreføring av tidligfasen, styremøte Helgelandssykehuset HF 19. februar 2018). 
 

2. Styret ber adm. direktør om å holde styret orientert om prosjektet gjennom den 
ordinære tertialrapporteringen for byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF. 

 
3. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF håndterer ekstra kostnader for 

denne fasen av prosjektet innenfor egen budsjettramme. 
 

4. Styret ber om at mandat for den eksterne ressursgruppens arbeid legges frem for 
endelig godkjenning, tentativt i mai 2018. 

 
5. Styret påpeker at DMS i Brønnøysund må sees i sammenheng med prosjekt 

Helgelandssykehuset 2025 og må ha den fremdriften som er tidligere 
planlagt. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret er tilfreds med den endrede organiseringen og fremdriften av tidligfasen 

for Helgelandssykehuset 2025 og slutter seg til vedtaket fattet i styret i 
Helgelandssykehuset HF (jf. styresak 14-2018 Helgelandssykehuset 2025 – 
videreføring av tidligfasen, styremøte Helgelandssykehuset HF 19. februar 2018). 
 

2. Styret ber adm. direktør om å holde styret orientert om prosjektet gjennom den 
ordinære tertialrapporteringen for byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF. 

 
3. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF håndterer ekstra kostnader for 

denne fasen av prosjektet innenfor egen budsjettramme. 
 

4. Styret ber om at mandat for den eksterne ressursgruppens arbeid legges frem for 
endelig godkjenning, tentativt i mai 2018. 

 
5. Styret påpeker at DMS i Brønnøysund må sees i sammenheng med prosjekt 

Helgelandssykehuset 2025 og må ha den fremdriften som er tidligere planlagt. 
 
 

Styresak 19-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest 
sykehus - godkjenning av 
konseptfaserapport, mandat for forprosjekt 
og samlet analyse av økonomien, oppfølging 
av styresak 112-2017 og 114-2017 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konseptfaserapport for Nye Hammerfest 

sykehus.  
 

2. Styret er tilfreds med at det fremlagte konseptet og skisser viser en 
arealreduksjon på 3.900 m2 fra idéfaserapporten til ca. 25.000 m2 bruttoareal og 
at det foreløpig er sannsynliggjort en effektiviseringsgevinst på 30 mill. kroner i 
nytt sykehus. 
 

3. Styret forutsetter at ytterligere kostnadsreduserende tiltak gjennomføres i tråd 
med dette saksfremlegget, slik at den vedtatte økonomiske rammen på 1,95 mrd. 
kroner (P50-2017) overholdes.  

 
4. Styret ber adm. direktør om en orientering når samarbeidsavtaler med 

Hammerfest kommune og Universitetet i Tromsø er avklart, tentativt i mai 2018.  
 

5. Styret ber om at tomteerverv og eventuelt salg av eksisterende eiendom avklares 
i forprosjektfasen. Nettoeffekt av tomteerverv/-salg forutsettes holdt innenfor 
den økonomiske rammen.  
 

6. Styret godkjenner styringsdokumentet for forprosjekt Nye Hammerfest sykehus 
av 19. januar 2018. 
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7. Styret godkjenner at Finnmarkssykehuset HF setter i gang arbeidet med 
forprosjektet innenfor en ramme på inntil 35 mill. kroner basert på 
forutsetningene i denne styresaken i tillegg til styringsdokumentet for 
forprosjektet. 

 
8. Styret ber om at rapport fra forprosjekt legges frem for endelig godkjenning, 

tentativt innen 31. desember 2019. 
 
Forslaget ble vedtatt mot én stemme (Kari Jørgensen). 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konseptfaserapport for Nye Hammerfest 

sykehus.  
 

2. Styret er tilfreds med at det fremlagte konseptet og skisser viser en 
arealreduksjon på 3.900 m2 fra idéfaserapporten til ca. 25.000 m2 bruttoareal og 
at det foreløpig er sannsynliggjort en effektiviseringsgevinst på 30 mill. kroner i 
nytt sykehus. 
 

3. Styret forutsetter at ytterligere kostnadsreduserende tiltak gjennomføres i tråd 
med dette saksfremlegget, slik at den vedtatte økonomiske rammen på 1,95 mrd. 
kroner (P50-2017) overholdes.  

 
4. Styret ber adm. direktør om en orientering når samarbeidsavtaler med 

Hammerfest kommune og Universitetet i Tromsø er avklart, tentativt i mai 2018.  
 

5. Styret ber om at tomteerverv og eventuelt salg av eksisterende eiendom avklares i 
forprosjektfasen. Nettoeffekt av tomteerverv/-salg forutsettes holdt innenfor den 
økonomiske rammen.  
 

6. Styret godkjenner styringsdokumentet for forprosjekt Nye Hammerfest sykehus av 
19. januar 2018. 
 

7. Styret godkjenner at Finnmarkssykehuset HF setter i gang arbeidet med 
forprosjektet innenfor en ramme på inntil 35 mill. kroner basert på 
forutsetningene i denne styresaken i tillegg til styringsdokumentet for 
forprosjektet. 

 
8. Styret ber om at rapport fra forprosjekt legges frem for endelig godkjenning, 

tentativt innen 31. desember 2019. 
 
Protokolltilførsel til styresak 19-2018 – stemmeforklaring: 
 
Økonomiske kalkyler og bærekraftanalyse må oppdateres og kvalitetssikres i tråd 
med ekstern kvalitetssikrers anbefalinger, før prosjektet videreføres til forprosjektet. 
 
Kari Jørgensen /s/ 
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Styresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr. 1-2018 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2018 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2018 til orientering. 
 
 

Styresak 21-2018 Seniorpolitikk i Helse Nord – evaluering, 
oppfølging av styresak 34-2014 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om evaluering av seniorpolitikken i Helse 
Nord til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om evaluering av seniorpolitikken i Helse 
Nord til orientering. 
 
 

Styresak 22-2018 Avtale mellom Sametinget og Helse Nord RHF 
om samarbeid og kontakt 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Helse 

Nord RHF. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at samarbeidsavtalens intensjoner og 

innhold legges til grunn i Helse Nord RHFs og helseforetakenes arbeid med 
spørsmål av betydning for den samiske befolkning. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Helse 

Nord RHF. 
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2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at samarbeidsavtalens intensjoner og 
innhold legges til grunn i Helse Nord RHFs og helseforetakenes arbeid med 
spørsmål av betydning for den samiske befolkning. 

 
 

Styresak 23-2018 Ekstern evaluering av internrevisjonen i 
Helse Nord RHF 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Ekstern evaluering av internrevisjonen i 

Helse Nord RHF og internrevisjonens handlingsplan for iverksetting av tiltak til 
orientering. 

 
2. Styret vil gi uttrykk for stor tilfredshet med resultatene fra evalueringen og gi 

honnør til internrevisjonen for oppnådde resultater. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Ekstern evaluering av internrevisjonen i 

Helse Nord RHF og internrevisjonens handlingsplan for iverksetting av tiltak til 
orientering. 

 
2. Styret vil gi uttrykk for stor tilfredshet med resultatene fra evalueringen og gi 

honnør til internrevisjonen for oppnådde resultater. 
 
 

Styresak 24-2018 Styrets revisjonsutvalgs årsrapport 2017, 
vedlagt internrevisjonens årsrapport 2017 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2017, vedlagt 
internrevisjonens årsrapport for 2017, til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2017, vedlagt 
internrevisjonens årsrapport for 2017, til orientering. 
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Styresak 25-2018 Oppnevning av styrets revisjonsutvalg i 
Helse Nord RHF 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Følgende styremedlemmer oppnevnes til medlemmer av styrets revisjonsutvalg 

med virkning fra 28. februar 2018:  
Inger Lise Strøm 
Kari Jørgensen 
Sissel Alterskjær 
Tom Erik Forså 
 

2. Inger Lise Strøm velges som leder av styrets revisjonsutvalg. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Følgende styremedlemmer oppnevnes til medlemmer av styrets revisjonsutvalg 

med virkning fra 28. februar 2018:  
Inger Lise Strøm 
Kari Jørgensen 
Sissel Alterskjær 
Tom Erik Forså 
 

2. Inger Lise Strøm velges som leder av styrets revisjonsutvalg. 
 
 

Styresak 26-2018  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte med Alta Kommune 28. februar 2018 
o Informasjon om møtets formål (spesialisthelsetjenestetilbud i Alta/Vest-

Finnmark) og deltakere fra styret. 
- Møtet med styret og ledelsen i Universitetssykehuset Nord-Norge HF  

o Styret i Helse Nord RHF inviterer til et felles møte med 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF etter valg av nytt styre i 
helseforetaket. 

o Invitasjonen sendes så snart som mulig av styreleder Marianne Telle. 
- Valg av styrer i helseforetakene  

o Informasjon om status i arbeidet i valgkomiteen.  
o Adm. direktør har trukket styresak 13-2018 Valg av styrer i helseforetakene 

2018-2020, jf. helseforetaksloven § 21 fra behandling i styremøte i Helse 
Nord RHF 28. februar 2018.  

o Valg av HF-styrer gjennomføres i ekstraordinært styremøte 15. mars 2018 
med påfølgende individuelle foretaksmøter med helseforetakene samme 
dag. 
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o Det planlagte styreseminaret 11. - 12. april 2018 avlyses på grunn av kort 
tid mellom valg av HF-styrer og styreseminaret.  

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. helseforetakslovens § 26a, punkt 1. 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

a) Oppfølging etter styremøte 25. oktober 2017 og 22. november 2018: 
 Alvorlig hendelse i underliggende HF - jf. styresak 34-2017/2 

Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige orienteringer - punkt e) sak nr. 
6 (styremøte 29. mars 2017), oppfølging: 
o Informasjon om tilbakemelding fra Statens helsetilsyn og oppfølgingen 

i helseforetaket. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
 Traumekompetanseprogrammet - DPS Ofoten, innspill under behandling 

av styresak 126-2017 Traumebehandling innen psykisk helsevern - 
evaluering av organiseringen, oppfølging av styresak 47-2014 
o Tilbakemelding på spørsmålet om hvorfor DPS Ofoten ikke har deltatt i 

traumekompetanseprogrammet. 
b) Forsikringsordning for medlemmer i brukerutvalg (RHF og HF), oppfølging fra 

styremøte 25. oktober 2017 
 Informasjon. 

c) Evenes helikopterbase - fremtidig plassering 
 Informasjon. 

d) #metoo - trakassering i arbeidslivet, oppfølging i Helse Nord 
 Informasjon om planlagt oppfølging av temaet i Helse Nord. 
 Det jobbes nå med en gjennomgang av de etiske retningslinjene, rutiner for 

varsling og rutiner for oppfølging av varslingssaker i Helse Nord. 
 KTV/KVO oppnevner representanter til en partssammensatt 

arbeidsgruppe. 
 Planlagt styresak 23. mai 2018.  

e) Felles møte mellom Helse Nord RHF, Finnmarkssykehuset HF og Hammerfest 
kommune 12. februar 2018 ad. samlokalisering av utdanningsvirksomhet 
tilknyttet til Hammerfest Nye sykehus: Informasjon om møtet og videre 
oppfølging. 

f) Regional pasientsikkerhetskonferanse 14. - 15. februar i Tromsø: Informasjon 
g) Møte med Helse- og omsorgsdepartementet 15. februar 2018 i Oslo ad. 

spesialisthelsetjenestetilbud i Alta/Vest-Finnmark: Informasjon 
h) Felles ledergruppemøte med Universitetssykehuset Nord-Norge HF 19. februar 

2018 i Tromsø: Informasjon 
i) Felles ledergruppemøte med Finnmarkssykehuset HF 20. februar 2018 i 

Hammerfest: Informasjon 
j) Onsdagsmøte på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 21. februar 2018 

ad. direktørens avgang 
k) Foretaksmøte i Helse Nord RHF 26. februar 2018 ad. 

spesialisthelsetjenestetilbud i Alta/Vest-Finnmark: Informasjon 
l) Møte med Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 27. 

februar 2018 i Oslo ad. finansiering av universitetsdelen i Nye Hammerfest 
sykehus 

m) Alvorlige hendelser: 
 Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden 

siste styremøte 7. februar 2018. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
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3. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - oversikt over investeringsbudsjett, 
oppfølging av styresak 117-2017 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

Styresak 27-2018  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev med vedlegg av 22. januar 2018 fra Vefsn Kommune ad. Følgebrev til notat - 

kritiske merknader til vedleggsrapport til planprogrammet HSYK 2025 (rev 30.5.17) 
2. Årsoppsummering 2017 - Beslutningsforum for nye metoder 
3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9. februar 2018 
4. Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. Helgelandssykehuset 2025 – 

videreføring av idéfasen 
Kopi av protokollen var lagt fram ved møtestart. 

5. Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. Finnmarkssykehuset Nye 
Hammerfest sykehus - godkjenning av konseptfaserapport og mandat for 
forprosjekt 
Kopi av protokollen var lagt fram ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 

Styresak 28-2018  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Bodø, den 21. mars 2018 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Marianne Telle  Inger-Lise Strøm  Beate Rahka-Knutsen 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Fredrik Sund    Kari Jørgensen   Kari B. Sandnes 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Sissel Alterskjær  Tom Børje Eriksen   Tom Erik Forså   
 
 
____________________    
Svenn Are Jenssen 
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