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Tema for refleksjon og diskusjon

• Hva er styrenes oppdrag?

• Hvor «trykker skoen?»

• Hva er handlingsrommet for HF-ene?

• Hva er kravene til styrene fremover?

• Hvordan kan RHF-et støtte styrearbeidet i HF-
ene?



Bakteppe: Hva er oppdraget?

• Det overordnede målet for helsetjenesten i 
Norge er å sikre alle innbyggere tilstrekkelig og 
god tilgang til tjenester som er trygge og faglig 
forsvarlige. 

• Helse Nord skal ivareta drift og utvikling av 
sykehus og annen spesialisthelsetjeneste i Nord-
Norge.



Hvordan er oppdraget beskrevet?



Hva er handlingsrommet for HF-ene?

Saker som styret blant annet skal behandle: 

• Ansette og eventuelt avsette administrerende direktør 
• Fastsette instruks og lønn for administrerende direktør 
• Tertialvise rapporter fra helseforetakene 
• Andre rapporter som innkommer fra helseforetakene med avvik som ansees   

betydningsfulle for helseforetakene og / eller Helse Nord RHF 
• Strategiske planer og beslutninger 
• Saker som skal fremlegges i Helse Nord RHFs foretaksmøte
• Saker som skal fremlegges i helseforetakenes foretaksmøter 
• Endring av driftsoppgaver eller funksjons- og oppgavefordeling innen et helseforetak som 

kan ha betydning for drift av andre helseforetak / Helse Nord RHF eller som kan 
forventes å skape konflikter i helseforetakets lokalområde 

• Drifts- og oppgaveforandringer på tvers av helseforetak 
• Oppdragsdokument til helseforetakene 
• Saker av uvanlig art eller av stor betydning 
• Pasienters og pårørendes rettigheter og interesser, jf vedtektenes § 14, 1. og 3. ledd 
• Samiske organisasjoners, nasjonale minoritetsorganisasjoners og 

innvandrerorganisasjoners høringsuttalelser, jf vedtektenes § 14, 2. ledd 
• Rapportering fra intern revisor 

(Kilde: Styreinstruks for Helse Nord RHF)



Hva er AFFs Styreprofil?

Styrets 
medlemmer

Styreleder

Daglig 
leder

• Styreprofilen er en nettbasert survey som viser hvordan 
styrets leder, medlemmer og daglig leder vurderer 
arbeidet, prioriteringene og rollene de har. 

• AFF Styreprofil gir styret et verktøy til å balansere sitt 
arbeid mellom konkurrerende perspektiver. Profilen 
viser både nåsituasjon og ønsket situasjon.



Mange påstander og konkurrerende perspektiver

• Dere har tatt stilling til 91 påstander om styrets arbeid, tidsbruk, 
prioriteringer og kompetanse. Det er et krevende arbeid, og alle spørsmålene 
ble ikke oppfattet som like relevante for helseforetak. Det tar vi til etterretning

• Takk til alle dere som har bidratt!

• Samlet har 56 styremedlemmer, styreledere og direktører svart. Helse Nord 
IKT-styret er ikke med, siden det er et nytt styre. I tillegg har 6 styreledere og 
6 direktører hatt utdypende samtaler med konsulent. 5.096 enkeltsvar fra dere 
er summert opp i 16 kategorier innenfor 4 perspektiver. 

• Disse fire perspektivene er grunnlaget for hovedfigurene i rapporten:

• Verdiperspektivet

• Samfunnsperspektivet

• Strategiperspektivet

• Kontrollperspektivet



Helse Nord har foretaksstyrer med 

ambisjoner



Konkurrerende perspektiver

• Når AFF Styreprofil viser resultatene langs to akser fra  KONTROLL til 
STRATEGI og fra ROLLEMÅL (IDENTITETSMÅL) til  ØKONOMISKE MÅL, 
så er det fordi de ulike perspektivene faktisk konkurrerer om styrets 
oppmerksomhet, tidsbruk og prioriteringer.

• Det vises blant annet i figurene som uttrykker at styrene i Helse Nord ønsker å 
prioritere opp det aller meste, men i litt ulik grad fra styre til styre.

• Når hverdagen tar oss, vet vi at det ikke er mulig, med mindre vi utvider 
rammen i form av antall styremøter, flere timer eller strengere styring av 
dagsordenen.

• Det er slike forhold styrene inviteres til å drøfte her i dag.



Hvor trykker skoen?



Vekt på merverdi og relasjoner



Hva er kravene til styrene fremover?

• Gi retning for foretaket

• Bidra med utsikt, i tillegg til innsikt

• Være spørrende og nysgjerrig interessert

• Arbeide kontinuerlig med strategiske tema

• Styret som lærende organisasjon

• Drøfte alternative retninger

• Utfordre ledelsen

• «Brains-on» - ikke «hands-on»



Hva er kravene til styrenes kompetanse?

• Tilstrekkelig kompetanse på utvikling og drift av spesialisthelsetjenesten

• Tilstrekkelig kompetanse om viktige samarbeidspartnere, som 

primærhelsetjenesten

• Tilstrekkelig forvaltnings- og samfunnskompetanse

• Medlemmer med bredt nettverk til universitets- og høgskolesektoren

• Tilstrekkelig digital- og logistikkforståelse 



Hvordan ligger det an? 



Hvordan kan RHF-et støtte styrearbeidet i HF-ene?

• Støtte og læring?

• Opplæring ved starten på ny styreperiode?

• Introduksjon («on-boarding») for nye 
styremedlemmer?

• Kontakt og kunnskap på tvers?

• Prosjekter med HF-styrenes involvering?

• Regelmessige evalueringer?

• Annet….?



Arbeidet i styrene her og nå

1. Drøfte resultatene fra AFF Styreprofil

2. Konkretisere de viktigste utfordringene i lys av styrenes 

• ansvar

• behov for læring, 

• utvikling 

• og kompetansetilførsel

1. Arbeidet støttes av 3 AFF-konsulenter som kjenner profilene og kan 
svare på spørsmål.

2. Få frem ideer og eksempler på godt styrearbeid til panelsesjonen.

3. Erfaringer og råd til Helse Nord vil bli oppsummert i et notat som sendes 
til alle styrene etter styreseminaret.



Styrenes rolle og plass framover – dialog mellom styrelederne

Paneldeltakere:

Marianne Telle, styreleder i Helse Nord RHF

Harald Larssen, styreleder i Finnmarkssykehuset HF

Jorhill Andreassen, styreleder i Universitetssykehuset i Nord-Norge

Hilde Rolandsen, styreleder i Helse Nord IKT

Bjørg Helene Jenssen, styreleder i Sykehusapotek Nord HF

Hulda Gunnleiksdottir, styreleder i Nordlandssykehuset HF

Frode Mellemvik, styreleder i Helgelandssykehuset HF


