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Forslag til vedtak 
 

1. Styret konstituerer NN som administrerende direktør i Helse Nord RHF fra 23. 
november 2022 og inntil ny fast ansatt administrerende direktør tiltrer. 
 

2. Styret viser til vedtaket i foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet 9. 
november 2022, og ber konst. adm. direktør om å umiddelbart starte et 
endringsarbeid for å sørge for  
a. Robuste styrings- og rapporteringssystemer i alle ledd i 

helseforetaksgruppen, med en egnet fullmaktstruktur  
b. Månedlig rapportering på konkrete tiltak som skal bidra til en bærekraftig 

økonomisk utvikling 
 

3. Styret viser spesielt til foretaksmøtets vedtak strekpunkt 3 (foretaksmøte i Helse 
Nord RHF 9. november 2022), og ber konst. adm. direktør utarbeide en styresak 
med forslag til ambisjon for, innhold i og prosess for arbeidet med å vurdere 
behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at Helse Nord 
RHF kan ivareta sitt sørge for-ansvar på lang sikt.  
 
Styret skal ha en aktiv rolle i dette arbeidet, og vedta strategiske hovedakser og 
tidsplan. Styresaken må derfor inneholde forslag til dette. 
 

4. Styret ber konst. adm. direktør etablere et fag- og støtteteam for dette arbeidet i 
konstitueringsperioden. Styret tar til etterretning at teamet etableres i første 
omgang med NN som medlem og det vil bli supplert med medlemer fra andre 
deler av foretaksgruppen.  
 

Tromsø, 21. november 2022 
 
Renate Larsen 
styreleder  
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Formål 
Styret skal i dette styremøte konstituere administrerende direktør i Helse Nord, da 
sykemeldingen for tidligere administrerende direktør utgår og arbeidsforholdet er 
avsluttet. Styret får også presentert innramming av oppdraget til ny konstituert adm. 
direktør som innsettes for å styrke kapasiteten i foretaksledelsen i Helse Nord RHF. 
 
Bakgrunn 
I foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet 9. november 2022 ble det vedtatt 
at Helse Nord RHF skal: 
– sørge for robuste styrings- og rapporteringssystemer i alle ledd i 

helseforetaksgruppen, med en egnet fullmaktsstruktur  
– rapportere månedlig på konkrete tiltak som skal bidra til en bærekraftig økonomisk 

utvikling  
– vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at Helse 

Nord RHF kan ivareta sitt sørge for-ansvar på lang sikt 
 
De to første strekpunktene er hovedsakelig tiltak for å forbedre økonomistyringen på 
kort sikt (3-24 måneder), mens det tredje strekpunktet er avgjørende for å etablere 
grunnlaget for langsiktig bærekraftig drift i foretaksgruppen.  
 
Organisering av Helse Nord RHF i en kritisk omstillingsfase 
Styret i Helse Nord RHF har både et tilsyns- og et forvaltningsansvar. I 
forvaltningsansvaret inngår et særlig ansvar for å sørge for forsvarlig organisering av 
virksomheten. Helse Nord RHF er nå i en ekstra sårbar fase frem til ny fast ansatt 
administrerende direktør kommer på plass i løpet av våren/sommeren 2023. Samtidig 
med dette er foretaksgruppen i en svært krevende økonomisk situasjon, som stiller 
store krav til omstilling for å innrette virksomheten på en måte som vil være faglig, 
bemanningsmessig og økonomisk bærekraftig i et langsiktig perspektiv. 
 
Styret ser det derfor som svært viktig at Helse Nord RHF får på plass en konstituert 
administrerende direktør, som har nødvendig faglig tyngde i tillegg til toppledererfaring 
fra spesialisthelsetjenesten. Konstituert administrerende direktør sin hovedoppgave vil 
være å fungere som en god interimsleder fram til ny administrerende direktør er på 
plass. Hovedoppdraget er å legge til rette for, planlegge og starte et godt endrings- og 
omstillingsarbeid i foretaksgruppa basert på oppdrag gitt i foretaksmøte med Helse og 
omsorgsdepartementet 9. november 2022.  
 
For at den nye konstituerte administrerende direktøren skal kunne få nødvendig kraft til 
å lykkes med et krevende interimsoppdrag, bes konstituert administrerende direktør 
etablere et fag- og støtteteam i tillegg til allerede etablert innsiktsteam. Fag- og 
støtteteamet skal bistå konstituert administrerende direktør i endringsarbeidet sammen 
med den øvrige organisasjonen i Helse Nord RHF gjennom interimsperioden.  
 
Teamet bør settes sammen slik at man benytter den kompetansen som allerede finnes 
internt i foretaksgruppa. Dette vil bidra til lagfølelse, felles forståelse og forankring av 
det påkrevde endringsarbeidet. Det er viktig at vi bruker den gode kompetansen, 
erfaringen og kjennskapen vi har i foretaksgruppa om egen region til det beste for 
regionen. 
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Styreleders vurdering 
Styret har ansvar for å sikre at Helse Nord RHF har en organisering som gjør at vi klarer 
å levere på oppdraget vårt både på kort og lang sikt. Gitt den krevende situasjonen vi er i 
ved at vi står uten fast administrerende direktør, den vanskelige bemanningsmessige og 
økonomiske situasjonen i foretaksgruppen, og oppdraget vi nå har fått fra Helse- og 
omsorgsdepartementet, er det styrets ansvar å sikre rett organisering og ledelse også i 
interimfasen.   
 
Eierdirektør Hilde Roaldsen har gjort en god jobb som fungerende administrerende 
direktør. Det vil nå være betryggende for styret at hun er tilbake i den viktige rollen som 
eierdirektør med blant annet ansvar for innsiktsteamet og oppfølgingen av 
helseforetakenes omstillingsplaner, og da særskilt strekpunktene en og to fra 
foretaksmøtets vedtak fra 9. november 2022. 
 
Styreleder vurderer det som viktig at konstituert administrerende direktør etablerer et 
eget fag- og støtteteam på interimsbasis i tillegg til det allerede etablerte innsiktsteamet. 
Dette teamet bør, for å sikre en tilslutning i hele foretaksgruppen, bestå av ressurser fra 
flere deler av foretaksgruppen. Det har vært dialog med Nordlandsykehuset og 
Universitetssykehuset i Nord-Norge om dette.  
 
Som et neste steg i oppfølgingen av vedtak i foretaksmøte 9. november 2022, strekpunkt 
tre, og for å sikre gode beslutningsgrunnlag for styret fremover, bes konstituert 
administrerende direktør særskilt om å utarbeide en egen styresak med forslag til 
ambisjon, innhold og fremgangsmåte for det videre arbeidet med funksjons- og 
oppgavedeling.  
 
For at foretaksgruppen skal lykkes med dette krevende arbeidet, vurderes det som 
avgjørende at styret, som en start på arbeidet, vedtar hvilke strategiske hovedakser det 
videre arbeidet skal konsentreres rundt. Det er i tillegg nødvendig at styret inntar en 
aktiv rolle i arbeidets videre utvikling og fremdrift. Styreleder vil være i tett dialog med 
konstituert administrerende direktør i dette arbeidet. 
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