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ST 79/2007 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 17.12.2007  

Behandling: 
 
Styremedlem Olav Sigurd Alstad meldte følgende sak til Eventuelt:  
Praksisplasser for sykepleierstudenter ved Høgskolen i Narvik 
 
Styremedlem Mai-Britt Martinsen ba om at Avtalen mellom FSAN og UNN HF ble satt opp 
som egen sak. 
 
Vedtak: 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste med de 
endringer som framkom i møtet. 
 
 

ST 80/2007 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte ved Universitetssykehuset Nord-
Norge HF 7. november 2007 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 17.12.2007  

Behandling: 
Dokument lagt frem i møtet:  
Brev av 06.12.07 fra Helse Nord RHF vedrørende Investeringsrammer 2008 for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF – UNN 
 
Adm direktør orienterte om oppfølging av saker fra styremøtet 07.11.07: 
Ad sak 71/07: Svar fra Helse Nord RHF vedrørende investeringsrammer foreligger. Helse Nord 
vil ikke øke investeringsrammen uten at UNN i løpet av desember 2007 vedtar et reelt og 
komplett budsjett for 2008 som oppfyller kravet til balanse. Alternativet fra Helse Nord er en 
vurdering ifm behandlingen av regnskapet for 1. halvår dersom regnskapet oppfyller kravet til 
økonomisk balanse. 



 
Vedtak: 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte  
7. november 2007. 
 

ST 81/2007 Referatsaker 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 17.12.2007  

Behandling: 
 
Adm. direktør orienterte om tertialrapporten fra Helse Nord RHF,  de fremlagte tilsynene og 
håndtering av merknader og avvik innenfor fristene, samt PasOpp 2006. 
 
Vedtak: 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til etterretning. 
 
 

ST 82/2007 Orienteringssaker 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 17.12.2007  

Behandling: 
Dokumenter lagt frem i møtet: Notat med vedlegg vedrørende Ambulansesaken. 
 
Ad Ambulansesaken: Leif Tore Hansen orienterte om ambulansesaken. Styret ber om at 
kvalitative vurderinger knyttet til samhandling er en del av helhetsvurderingen i fremtiden. 
Ad Nedlegging av Olavsvern: Adm direktør Tor Ingebrigtsen orienterte. Ramsund har ikke 
beredskap med lege, noe UNN HF er avhengig av ved denne type behandling. Styret ber 
administrasjonen orientere Forsvaret samt Helse- og omsorgsdepartementet om konsekvensene 
ved at behandlingstilbud tilknyttet trykktanken forsvinner samt økonomiske konsekvenser 
dersom UNN HF må overta drift av tilsvarende tilbud.  
 
Vedtak: 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. 
 
 

ST 83/2007 Økonomi- og aktivitetsrapportering per oktober 2007 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 17.12.2007  

Behandling: 
Økonomisjef Jorunn Lægland orienterte med bakgrunn i tall fra november. Ingen store endringer 
fra tidligere utvikling. Dersom utviklingen fortsetter ut desember vil UNN ende på ca -160 mill. 
ved årets slutt. I tillegg kommer ikke avklarte pensjonskostnader samt trekk fra ISF på etter 
pålegg fra HOD.  
 
Styret drøftet reisekostnader og behandling i lokalsykehus. 
 
Vedtak: 
 



1. Styret konstaterer at foretaket fortsatt har et merforbruk på 15-20  mill kr per måned og viser 
i denne forbindelse til styresaken om Budsjett 2008 og Ny organisasjonsmodell for UNN 

2. Styret ved UNN HF ser det som positivt at økonomi- og aktivitetsrapportering for oktober 
2007 viser fortsatt dreining av virksomheten i retning av færre heldøgnsopphold og økt 
dagkirurgisk virksomhet. 

 
 

ST 84/2007 Ny organisasjonsmodell for UNN HF 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 17.12.2007  

Behandling: 
Dokument utdelt i møtet: 
Brev av 14.12.07 fra Fysioterapiavdelingen vedrørende Sak 84/07 pkt 5.1.8 
 
Styret gav uttrykk for stor tilfredshet med både prosessen og resultatet så langt av 
omstillingsprosjektet, og ser frem til at de samme holdninger vil prege det videre arbeidet med 
implementeringen.   
 
Adm. direktør orienterte om saken og innkommne brev til saken. Stillingsannonsene er ferdig 
utarbeidet og klinikklederstillingene utlyses før jul. Det arbeides med en kurspakke for nye 
klinikkledere.  
 
Styret ønsker å forsterke ansvarsforholdene og samhandlingen mellom Universitetet i Tromsø 
og klinikkledelsene i UNN, også knyttet til undervisningsforpliktelsene. Styret understreket også 
betydningen av samhandling i den nye strukturen, og arbeidet med å finne måleindikatorer for 
samhandling. Risikovurderingene må fortløpende vurderes ifm med den videre prosessen og de 
valg som foretas, også mht økonomiske konsekvenser. Styret understreker også fleksibiliteten i 
den videre prosessen, spesielt punkt 5 i vedtaket. 
 
Langbakk foreslo nytt punkt: 
Styret forutsetter at kvalitetssikring av fagmiljøene, spesialist- og medisinerutdanning 
opprettholdes i omorganiseringsprosessen. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Martinsen foreslo endring i punkt 4 til følgende:  
Utarbeiding av avdelingsstrukturen i klinikkene utvikles under ledelse av klinikksjefene. 
Endelig avgjørelse tas av Direktøren. 
Forslaget falt mot 1 stemme (Martinsen). 
 
Martinsen, Moe og Pettersen ba om følgende protokolltilførsel: 
Sykepleiefaglig ledelse av pleietjenesten må være gjennomgående på alle ledernivå i klinikken. 
Det må være en sykepleiefaglig stilling i toppledelsen på UNN som kvalitetssikrer at pasienten 
blir ivaretatt fra innleggelse til utskrivelse. På samme måte må kontorfaget bli ivaretatt av en 
fagleder medisinsk kontorfag i toppledelsen. 
 
 
 
 
Vedtak: 



1. Styret i UNN HF vedtar ny overordnet organisasjonsmodell i henhold til prinsippene i 
saksfremlegget. 

2. Etablering av klinikkstrukturen med tilhørende stabsenheter og driftssentra forutsettes 
gjennomført innen 15.6.2008. 

3. Den foreslåtte organiseringen legges til grunn for gjennomføring av fase II i LUO-
prosjektet.  

4. Akutt- og prehospitalklinikken organiseres med en tverrfaglig avdeling for operasjons- 
og anestesiressurser og tverrfaglige seksjoner for operasjon/anestesi som er 
komplementære med de kirurgiske klinikkene. Utarbeiding av avdelingsstrukturen i de 
øvrige klinikkene utvikles under ledelse av klinikksjefene. Endelig avgjørelse tas av 
Direktøren. 

5. Styret legger til grunn at organisasjonsmodellen håndteres dynamisk slik at direktøren til 
enhver tid kan gjøre endringer i antall klinikker, driftssentra og stabsenheter, samt 
innholdet i disse, når det vurderes hensiktsmessig. 

6. Administrasjonen bes evaluere organiseringen to år etter implementeringen, og orientere 
styret om resultatet av evalueringen.  

7. Styret forutsetter at kvalitetssikring av fagmiljøene, spesialist- og medisinerutdanning 
opprettholdes i omorganiseringsprosessen. 

 
 

ST 85/2007 Budsjett 2008 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 17.12.2007  

Behandling: 
Styreleder orienterte om sitt møte med Helse Nord RHF vedrørende tidspunktet for balanse i 
2008. Styreleder påpekte bruk av eiendomsmassen som en mulig inntekstpost i arbeidet med 
Budsjett 2008.  
 
Adm. direktør påpekte at budsjettet totalt sett er i vekst, men at UNN i den skisserte saken 
gjennom 2008 vil ha et regnskapsmessig underskudd på ca 100 mill. frem til desember 2008.  
  
Økonomisjef Jorunn Lægland gjennomgikk tiltakene i budsjettsaken og redegjorde for 
konsekvenser og risiki. Vedrørende investeringer har UNN i realiteten bundet opp alle 
investeringsmidlene.  
 
Hasvold redegjorde for revisjon av studieplanen innen medisin, samt endrede og mer 
kostnadskrevende undervisningsarenaer i en ny modell. Styret ber om en konsekvensvurdering 
fra Universitetet i Tromsø vedrørende innsparingsforslagene i forhold til medisinerutdanningen. 
 
Styret drøftet og problematiserte metodebruk for å redusere aktiviteten tilsvarende 
innsparingskrav i 2008, samt prosess rundt nedbemanning og støtteapparat for ledere i 
nedbemanningsprosessen.  
 
Styret kom etter drøftinger frem til følgende omforente vedtak: 
 



1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge viser til omstillingsbehovet på 156 mill. 
kroner, og forutsetter at dette dekkes inn gjennom følgende tiltak: 

a. Innsparinger på budsjettenhetene ( ca 60 mill. kroner) 
b. Effekt av LUO ( ca 30 mill. kroner) 
c. Overskudd av eiendomssalg / økt basisramme (ca 70 mill. kroner) 

 
2. Styret er meget bekymret for at det i realiteten ikke foreligger reelle investeringsmidler 

for nødvendige reanskaffelser av utstyr, og ber administrasjonen følge dette opp med 
Helse Nord RHF, kfr. punkt 1 og brev fra Helse Nord RHF av 06.12.07. 

 
3. Styret ber om at de økonomiske konsekvensene av drift og investeringer ved 

overtakelsen av sykehusene i Harstad og Narvik fremstilles i en sak til neste møte. 
 

4. De avdelingsvise innsparingsplaner, med tilhørende konsekvensvurderinger for 
pasienter, ansatte og undervisning ønskes forelagt styret i neste møte.  

 
5. Styret ber administrerende direktør arbeide videre med konkretisering av tiltak som 

bringer budsjettet i balanse.  
 

6. Budsjettet vedtas med disse endringer. 
 
 

ST 86/2007 Sammensetning av Brukerutvalg i UNN HF 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 17.12.2007  

Behandling: 
Ingen merknader. 
 
Vedtak: 
Styret ved UNN HF oppnevner følgende representanter til Brukerutvalget ved UNN HF: 
  
Representanter: 
Navn Bosted Foreslått av 
Cathrin Carlyle Tromsø Brukerutvalget for pasienter og 

pårørende UNN 
Arvid Eliseussen Harstad FFO Troms 
Ingrid Aspevik Havnø Ankenesstrand Nordland Fylkeseldreråd 
Britt Sofie Illguth Tromsø Kreftforeningen 
Annveig Jenssen Nordreisa FFO Troms 
Asbjørn Larsen Tromsø RIO Nord 
Anne Vik Borkenes Troms fylkeseldreråd 
Jon Arne Østvik Narvik Brukerutvalget Narvik og 

Brukerutvalget for pasienter og 
pårørende UNN 

Jon Årst Tromsø SAFO og Brukerutvalget for 
pasienter og pårørende UNN 

 
Vararepresentanter: 
Navn Bosted Foreslått av 
Arnold Paulsen  Gratangen Brukerutvalget Harstad 
Greta Altermark Narvik Brukerutvalget Narvik 



Barbro Marthinsen Tromsø  FFO Troms 
Torstein Møller  Gibostad  SAFO 
 
Som leder oppnevnes Cathrin Carlyle og som nestleder Britt Sofie Illguth. 
 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge gir anledning til å supplere utvalget med en 
representant fra brukerorganisasjonene innen psykiatrien. 
 
 

ST 87/2007 Eventuelt 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 17.12.2007  

Behandling: 
 
Til sak vedrørende Praksisplasser for sykepleierstudenter ved Høgskolen i Narvik 
Det eksisterer et lokalt fungerende praksisråd mellom Høgskolen i Narvik og seksjonsledelsene 
ved UNN Narvik. Et mer overordnet samarbeidsorgan mellom UNN Narvik og HiN er under 
etablering. På siste møte i lokalt samarbeidsutvalg13.12.07 fremkom at det mangler mindre enn 
7 plasser i praksisperiode som begynner ultimo februar 2008. Det arbeides for å skaffe disse få 
studentene praksisplasser ved UNN Tromsø. 
  
Til sak om Avtale mellom Forsvarets Sanitet og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
vedrørende medisinsk samarbeid og utvikling:  
Brev av 12.12.07 med presiseringer vedrørende Ingen legeavtale med Forsvaret 
Adm. direktør orienterte kort om avtalens innhold. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker 
saken løst, men avtalen er ikke noe pålegg til UNN fra eier. Der er ingen direkte relasjon til 
forsvarssamarbeid i nord.  
 
Forslag til vedtak fra Hasvold og Martinsen: 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF avviser forslag til avtale med 
Forsvaret. 

2. Styret har ingen innvendinger mot at forsvaret rekrutterer enkeltpersoner fra UNN HF 
for å bistå forsvarets oppdrag.  

3. Styret ber om at man senere får en egen sak som drøfter sykehusets samarbeidsrelasjoner 
med Forsvaret.  

 
Punkt 1 ble avvist med styreleders dobbeltstemme mot 5 stemmer (Fosse, Hasvold, Martinsen, 
Langbakk og Moe). Det vil si at saken blir håndtert som foreslått av administrasjonen. 
Punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 

1. Styret har ingen innvendinger mot at forsvaret rekrutterer enkeltpersoner fra UNN HF 
for å bistå forsvarets oppdrag.  

2. Styret ber om at man senere får en egen sak som drøfter sykehusets samarbeidsrelasjoner 
med Forsvaret.  

 
 
 
Tromsø, 17. desember 2007 
 



 
 
 
Johan Petter Barlindhaug   Tor Ingebrigtsen 
Styreleder     Adm. direktør 


