
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

PRESSEPROTOKOLL 
 
Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Møtested: Tromsø, Adm. Møterom D1-707 
Dato: 11.2.2015 
Tid: 9:15-15.20 

 

 

   
Navn Funksjon Representerer 
Olav Helge Førde Nestleder  
Eivind Mikalsen Medlem Deltok pr telefon 
Erling Espeland Medlem  
Hanne Frøyshov Medlem  
Hanne CS Iversen Medlem  
Helga Marie Bjerke Medlem  
Jan Eivind Pettersen Medlem  
Mai-Britt Martinsen Medlem  
Rune Moe Medlem  
Tom Sottinen Medlem  
Tove Skjelvik Medlem  
Cathrin Carlyle Observatør Leder Brukerutvalget 

Forfall:  

Jorhill Andreassen Leder  



Fra administrasjonen møtte: 

Tor Ingebrigtsen  administrerende direktør 
Elin Gullhav   kst. viseadministrerende direktør 
Gry Andersen   klinikksjef ved Diagnostisk klinikk 
Hans-Petter Fundingsrud kst. klinikksjef ved Barne- og ungdomsklinikken 
Tove Skjelbakken  kst. klinikksjef ved Medisinsk klinikk 
Jon Mathisen   klinikksjef ved Akuttmedisinsk klinikk 
Bjørn-Yngvar Nordvåg klinikksjef ved Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken 
Magnus Hald   klinikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken 
Kristian Bartnes  klinikksjef ved Hjerte- og lungeklinikken 
Susann Bäckström  kst. senterleder ved Nasjonalt senter for telemedisin/ samhandling 
Arthur Revhaug  kst. Senterleder for Fag- og forskningssenteret 
Gina M. Johansen  drifts- og eiendomssjef 
Grethe Andersen  økonomisjef/ kst. stabssjef 
Hilde Pettersen  kommunikasjonssjef 
Kari Brøndbo   HR-sjef 
Leif Hovden   administrasjonssjef 

 



ST 1/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 11.2.2015  

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til 
styremøtet 11.2.15 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i 
kursiv) 
 
Saksnr.  Innhold 
ST 1/2015  Godkjenning av innkalling og saksliste 
ST 2/2015  Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 10.12.14 
ST 3/2015  Kvalitets- og virksomhetsrapport november/desember 2014  
ST 4/2015  Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging  
ST 5/2015  Idéfaseprosjekt UNN Åsgård 
ST 6/2015  Oppfølgingssak budsjett 2015  
ST 7/2015  Oppsummering styrevedtak 2014 
ST 8/2015  Evaluering styrets arbeid 
ST 9/2015  Styrets årsplan 2015 
ST 10/2015  Oppnevning av valgstyre 
ST 11/2015  Dialogavtale mellom styret og direktør 
ST 12/2015  Regulering av direktørlønn – utsettes til neste møte 
ST 13/2015  Orienteringssaker 
 
   Skriftlige orienteringer: 

1. Vestibyleprosjektet 
2. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 
3. Medarbeiderundersøkelsen 
4. Håndheving av røykfrihet 
5. Orientering om opprettelse av dialyse på Sonjatun 
6. Høringssvar fra UNN: NOU 2014:12, Åpent og rettferdig – 

prioriteringer i helsetjenesten 

Muntlige orienteringer: 
7. Tromsø kommunes planer om helsehus 
8. Henvendelse til styret fra en ansatt 
9. Alvorlig hendelse – unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. 

Hpl. § 21, jf. 23 
10. Anbudssituasjonen for A-fløya– unntatt offentlighet i medhold av Offl. 

§ 23 – tredje ledd jf Fvl. § 13.2 – forretningsforhold som det vil være 
av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. 

 
ST 14/2015  Referatsaker 

1. Udatert brev fra Balsfjord kommune, mottatt her 15.12.14, vedrørende 
evt. nedleggelse av Kløvertun. 

2. Uttalelse fra Bardu kommunestyre datert 7.1.15 vedrørende 
opprettholdelse av ambulanseberedskapen. 

3. Melding om vedtak fra Eldrerådet i Skånland vedrørende 
ambulanseberedskapen. 

4. Interpellasjon fra Troms fylkesting: Satsing eller kutt innen rus og 
psykiatri i nord? 

5. Uttalelse fra Troms fylkesting 10.12.14: Nei til reduksjon av 
ambulanseberedskapen.  



6. Brev fra Midt-Troms Regionråd datert 17.12.14 vedrørende 
akuttmedisinske tjenester fra UNN. 

7. Brev fra LHL’s lokallag datert 16.12.14 vedrørende kutt i 
vikarordning for ambulansepersonell. 

8. Brev fra Ofoten regionråd datert 2.1.15 vedrørende eget PET-senter i 
Nord-Norge og videre utvikling av UNN-Narvik. 

9. Brev fra tillitsvalgte leger ved Psykisk helse- og rusklinikken (PHRK) 
vedrørende nedprioritering av psykisk helse og rus ved UNN. 

10. Brev fra Tromsø-områdets regionråd datert 12.12.14 vedrørende 
psykisk helsetilbud. 

11. Brev fra Tromsø kommune datert 19.12.14 vedrørende 
ferdigbehandlede/utskrivningsklare pasienter på UNN 2014.  

12. Brev fra UNN til Tromsø kommune datert 6.1.15 vedrørende 
utskrivningsklare pasienter. 

13. E-post fra avdelingsdirektør Cathrine Dammen i Helse- og 
omsorgsdepartementet vedrørende responstider i ambulansetjenesten. 

14. Kopi av svarbrev til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende 
responstider i ambulansetjenesten. 

15. Uttalelse fra møtet i Harstad kommunestyre 27.11.14 – Vårt 
lokalsykehus. 

16. Referat fra OSO-møtet 4.12.14. 
17. Brev fra UNN til Helse Nord datert 22.1.15 vedrørende inntektsmodell 

somatikk. 
18. Brev fra Gimleveien 12 Eiendom AS til UNN datert 23.1.2015 

vedrørende Gimleveien 12. 
19. Brev fra UNN til Gimleveien 12 Eiendom AS datert 29.1.2015 

vedrørende Gimleveien 12. 
20. Referat fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og 

vernetjenesten 28.1.2015. 
21. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 27.1.2015. 
22. Referat fra ekstraordinært møte i AMU 14.1.2015. 
23. Referat fra møte i AMU 28.1.2015. 
24. Brav fra Helse Nord til UNN datert 10.12.2014 vedrørende UNN HF 

sine innspill til plan 2015-2018. 
25. Brev fra UNN til Helse Nord datert 15.12.2014 vedrørende søknad om 

utvidet investeringsramme – Renovering Bygg 7 UNN Åsgård. 
26. Brev fra Helse Nord datert 18.12.2014 vedrørende investeringsramme 

”Renovering bygg 7 Åsgård”. 
27. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 3.2.2015 
28. Referat fra møtet i Brukerutvalget 4.2.2015 
29. Referat fra møtet i Kvalitetsutvalget 27.1.2015 
30. Høringsuttalelse fra Brukerutvalget datert 5.2.2015 vedrørende 

prioriteringer i helsetjenesten 
31. Protokoll fra foretaksmøte 4.2.2015 
32. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 4.2.2015 

 
ST 15/2015  Eventuelt 
 



 

ST 2/2015 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 10.12.2014 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 11.2.2015  

Innstilling til vedtak: 
 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 
10.12.2014. 
 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 
10.12.2014. 
 
 
 

ST 3/2015 Kvalitets- og virksomhetsrapport november/desember 2014 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 11.2.2015  

Direktøren la frem endret innstilling til vedtak (endringer i kursiv): 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten 
for desember 2014 til orientering. 
 

2. Styret konstaterer at endringer i pasientrettighetslovgivningen medfører at alle pasienter 
får rett til behandling innen en juridisk bindende frist fra 1.9.2015, og at UNN har for 
mange langtidsventende. 
 

3. Styret ber om at arbeidet med å redusere antall langtidsventende prioriteres. Styret har 
som mål at ingen skal vente mer enn 6 mnd på behandling i UNN. Direktøren bes 
fremlegge en plan for reduksjon av antall langtidsventende til neste møte. Planen skal 
inkludere ett tiltak for nærmere samarbeid med private avtalespesialister. 

 
 
Representant Hanne Frøyshov fremsatte forslag om følgende endring av pkt 3 - siste setning:  
 

Planen skal risikovurdere to alternativer: Et tiltak for nærmere samarbeid med private 
avtalespesialister og et tiltak ved å bemanne opp tilgjengelige operasjonsstuer UNN 
Harstad /Narvik slik at vi får økt operasjonskapasitet i egen regi. 

 
 
Videre fremsatte Frøyshov forslag om følgende nytt punkt (4) i vedtaket:  
 

Styret ber om at det tas inn i virksomhetsrapporten, antall liggedøgn sammenholdt med 
antall faktiske tilgjengelige senger som er hentet fra Dips og dermed vil gjenspeile de 
faktiske tallene med minst mulig risiko for feilmålinger. 



Styreleder tok innstillingens første to punkter opp til avstemming.  
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Styreleder satte Hanne Frøyshov sitt første forslag opp mot innstillingens pkt 3.  
 
Forslaget falt mot én stemme.  
 
 
Styreleder tok deretter Hanne Frøyshov sitt forslag om nytt punkt opp til avstemming.  
 
Forslaget falt mot to stemmer.  
 
 
 
Vedtak: 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten 
for desember 2014 til orientering. 
 

2. Styret konstaterer at endringer i pasientrettighetslovgivningen medfører at alle pasienter 
får rett til behandling innen en juridisk bindende frist fra 1.9.2015, og at UNN har for 
mange langtidsventende. 
 

3. Styret ber om at arbeidet med å redusere antall langtidsventende prioriteres. Styret har 
som mål at ingen skal vente mer enn 6 mnd på behandling i UNN. Direktøren bes 
fremlegge en plan for reduksjon av antall langtidsventende til neste møte. Planen skal 
inkludere tiltak for nærmere samarbeid med private avtalespesialister. 

 
 
 

ST 4/2015 Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 11.2.2015  

Innstilling til vedtak: 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken om aktivitetsbasert 
bemanningsplanlegging til orientering, og ber om at satsingen videreføres i henhold 
til de planene saken redegjør for. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken om aktivitetsbasert 
bemanningsplanlegging til orientering, og ber om at satsingen videreføres i henhold 
til de planene saken redegjør for. 



 
 

ST 5/2015   Idéfaseutredning for arealer til psykisk helse- og rusbehandling ved UNN 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 11.2.2015  

Innstilling til vedtak: 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner oppstart av 
idéfaseutredning for arealer til psykisk helse- og rusbehandling i Tromsø, i tråd med 
mandatet i styringsdokumentet. 

 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner oppstart av 
idéfaseutredning for arealer til psykisk helse- og rusbehandling i Tromsø, i tråd med 
mandatet i styringsdokumentet. 

 
 
 
ST 6/2015 Oppfølgingssak budsjett 2015 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 11.2.2015  

Styret ba direktøren om en orientering knyttet til kapasitetsutfordringer for ambulansetjenesten 
jf. siste tids oppmerksomhet i media. Klinikksjef for Akuttmedisinsk klinikk, Jon Mathisen, 
orienterte styret.  
 
Administrerende direktør presenterte en endret innstilling til vedtak (endringer i kursiv): 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er fornøyd med at tiltaksarbeidet 
kvalitetssikres og detaljeres, og forutsetter at arbeidet fortsetter til risikoen i 
totalbudsjettet er på et akseptabelt nivå.  
 

2. Styret ber direktøren sørge for at det fortløpende iverksettes kompenserende tiltak ved 
eventuell manglende effekt av vedtatt tiltakspakke, samt at styret blir oppdatert på risiko 
og tiltaksarbeid i Kvalitets- og virksomhetsrapporten for januar i styremøtet i mars. 
 

3. Styret er fornøyd med at det er utviklet tiltak i Psykisk helse- og rusklinikken som løser 
den korrigerte omstillingsutfordringen uten å redusere sengetallet i form av nedleggelse 
av en døgnenhet. Styret forutsetter at utredningen og risikovurderingen som er gjort i 
forbindelse med nedleggelse av en døgnpost innenfor psykisk helsevern for voksne, 
inngår som i grunnlagsmaterialet i arbeidet med ny struktur og organisasjonsplan for 
Psykisk helse- og rusklinikken. 

 
4. Styret godkjenner prosess- og fremdriftsplanen for utredning av bilambulansetjenesten 

og er fornøyd med at planen ivaretar bred involvering av kommuner og 
brukerorganisasjoner. 
 



5. Styret tar investeringsbudsjettet for 2015 til foreløpig orientering. Styret tar til 
etterretning at prognosen for bruk av investeringsmidler i 1. tertial er 30 mill kr, og ber 
Helse Nord RHF om å godkjenne disse investeringene. Styret viser til at UNNs 
investeringsramme vil bli revurdert av Helse Nord RHF i forbindelse med behandling av 
budsjettregulering nr. 1 i RHF-styret, og ber administrerende direktør om å legge frem 
forslag til endelig investeringsbudsjett for UNN for 2015 til behandling i styret etter 
dette. 
 

 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er fornøyd med at tiltaksarbeidet 
kvalitetssikres og detaljeres, og forutsetter at arbeidet fortsetter til risikoen i 
totalbudsjettet er på et akseptabelt nivå.  
 

2. Styret ber direktøren sørge for at det fortløpende iverksettes kompenserende tiltak ved 
eventuell manglende effekt av vedtatt tiltakspakke, samt at styret blir oppdatert på risiko 
og tiltaksarbeid i Kvalitets- og virksomhetsrapporten for januar i styremøtet i mars. 
 

3. Styret er fornøyd med at det er utviklet tiltak i Psykisk helse- og rusklinikken som løser 
den korrigerte omstillingsutfordringen uten å redusere sengetallet i form av nedleggelse 
av en døgnenhet. Styret forutsetter at utredningen og risikovurderingen som er gjort i 
forbindelse med nedleggelse av en døgnpost innenfor psykisk helsevern for voksne, 
inngår i grunnlagsmaterialet i arbeidet med ny struktur og organisasjonsplan for Psykisk 
helse- og rusklinikken. 

 
4. Styret godkjenner prosess- og fremdriftsplanen for utredning av bilambulansetjenesten 

og er fornøyd med at planen ivaretar bred involvering av kommuner og 
brukerorganisasjoner. 
 

5. Styret tar investeringsbudsjettet for 2015 til foreløpig orientering. Styret tar til 
etterretning at prognosen for bruk av investeringsmidler i 1. tertial er 30 mill kr, og ber 
Helse Nord RHF om å godkjenne disse investeringene. Styret viser til at UNNs 
investeringsramme vil bli revurdert av Helse Nord RHF i forbindelse med behandling av 
budsjettregulering nr. 1 i RHF-styret, og ber administrerende direktør om å legge frem 
forslag til endelig investeringsbudsjett for UNN for 2015 til behandling i styret etter 
dette. 

 
 
 
ST 7/2015 Oppsummering av styrevedtak 2014 
 
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 11.2.2015 
 
Innstilling til vedtak: 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppsummeringen av styrets vedtak 
i 2014 til orientering. 

 



 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppsummeringen av styrets vedtak 
i 2014 til orientering. 

 
 
 
ST 8/2015 Evaluering av styrets arbeid 
 
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 11.2.2015 
 
Innstilling til vedtak: 
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar resultatene fra evalueringen av styrets 

arbeid til etterretning.  
 

2. Styret vil for inneværende periode vektlegge egne utviklingsområder knyttet til eget arbeid. 
 

3. Styret ber administrerende direktør formidle relevante resultater til Helse Nord RHF 
gjennom Årlig melding i tråd med kravet i styreinstruksen.  

 
 
Oppsummering 
Styret sluttbehandler saken på et senere tidspunkt. 
 
 
 
ST 9/2015 Styrets årsplan 2015 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 11.2.2015  

 
Innstilling til vedtak: 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner Styrets årsplan 2015. 
 

2. Styreseminaret/møtet som er planlagt til 23-24.6.2015 flyttes til 22-23.6.2015. 
 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner Styrets årsplan 2015. 
 

2. Styreseminaret/møtet som er planlagt til 23-24.6.2015 flyttes til 22-23.6.2015. 
 
 



 
ST 10/2015 Oppnevning av valgstyre 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 11.2.2015  

Innstilling til vedtak: 
 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppnevner følgende medlemmer til 
valgstyre ved UNN: 
 

- Hilde Annie Pettersen og Leif Hovden fra arbeidsgiversiden 
- Monica Fyhn Sørensen og Randi Steinli Pedersen fra arbeidstakerorganisasjonene 

 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppnevner følgende medlemmer til 
valgstyre ved UNN: 
 

- Hilde Annie Pettersen og Leif Hovden fra arbeidsgiversiden 
- Monica Fyhn Sørensen og Randi Steinli Pedersen fra arbeidstakerorganisasjonene 

 
 
 
ST 11/2015 Dialogavtale mellom styret og administrerende direktør 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 11.2.2015  

Innstilling til vedtak: 
 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner forslaget til dialogavtale 
for 2016 for administrerende direktør.  
 

2. Styret ber om at direktøren legger egen dialogavtale til grunn for 
virksomhetsplanleggingen for 2016. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner forslaget til dialogavtale 
for 2016 for administrerende direktør.  
 

2. Styret ber om at direktøren legger egen dialogavtale til grunn for 
virksomhetsplanleggingen for 2016. 

 



 

ST 12/2015 Regulering av direktørlønn 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 11.2.2015  

Saken ble utsatt. 

 
 
 

ST 13/2015 Orienteringssaker 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 11.2.2015  

 

Skriftlig orientering 

1. Vestibyleprosjektet 
2. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 
3. Medarbeiderundersøkelsen 
4. Håndheving av røykfrihet 
5. Orientering om opprettelse av dialyse på Sonjatun 
6. Høringsuttalelse fra UNN; NOU 2014:12,  

 
Muntlig orientering 

7. Tromsø kommunes planer for helsehus 
8. Henvendelse til styret fra en ansatt 
9. Alvorlig hendelse – unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. 

Hpl. § 21, jf. 23 
10. Anbudssituasjonen for A-fløya– unntatt offentlighet i medhold av 

Offl. § 23 – tredje ledd jf Fvl. § 13.2 – forretningsforhold som det vil 
være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. 

 
 
Innstilling til vedtak: 
 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. 
 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. 
 
 
 

ST 14/2015 Referatsaker 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 11.2.2015  

 



1. Udatert brev fra Balsfjord kommune, mottatt her 15.12.14, vedrørende evt. nedleggelse 
av Kløvertun. 

2. Uttalelse fra Bardu kommunestyre datert 7.1.15 vedrørende opprettholdelse av 
ambulanseberedskapen. 

3. Melding om vedtak fra Eldrerådet i Skånland vedrørende ambulanseberedskapen. 
4. Interpellasjon fra Troms fylkesting: Satsing eller kutt innen rus og psykiatri i nord? 
5. Uttalelse fra Troms fylkesting 10.12.14: Nei til reduksjon av ambulanseberedskapen.  
6. Brev fra Midt-Troms Regionråd datert 17.12.14 vedrørende akuttmedisinske tjenester fra 

UNN. 
7. Brev fra LHL’s lokallag datert 16.12.14 vedrørende kutt i vikarordning for 

ambulansepersonell. 
8. Brev fra Ofoten regionråd datert 2.1.15 vedrørende eget PET-senter i Nord-Norge og 

videre utvikling av UNN-Narvik. 
9. Brev fra tillitsvalgte leger ved Psykisk helse- og rusklinikken (PHRK) vedrørende 

nedprioritering av psykisk helse og rus ved UNN. 
10. Brev fra Tromsø-områdets regionråd datert 12.12.14 vedrørende psykisk helsetilbud. 
11. Brev fra Tromsø kommune datert 19.12.14 vedrørende 

ferdigbehandlede/utskrivningsklare pasienter på UNN 2014.  
12. Brev fra UNN til Tromsø kommune datert 6.1.15 vedrørende utskrivningsklare pasienter. 
13. E-post fra avdelingsdirektør Cathrine Dammen i Helse- og omsorgsdepartementet 

vedrørende responstider i ambulansetjenesten. 
14. Kopi av svarbrev til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende responstider i 

ambulansetjenesten. 
15. Uttalelse fra møtet i Harstad kommunestyre 27.11.14 – Vårt lokalsykehus. 
16. Referat fra OSO-møtet 4.12.14. 
17. Brev fra UNN til Helse Nord datert 22.1.15 vedrørende inntektsmodell somatikk. 
18. Brev fra Gimleveien 12 Eiendom AS til UNN datert 23.1.2015 vedrørende Gimleveien 

12. 
19. Brev fra UNN til Gimleveien 12 Eiendom AS datert 29.1.2015 vedrørende Gimleveien 

12. 
20. Referat fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten 28.1.2015. 
21. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 27.1.2015. 
22. Referat fra ekstraordinært møte i AMU 14.1.2015. 
23. Referat fra møte i AMU 28.1.2015. 
24. Brav fra Helse Nord til UNN datert 10.12.2014 vedrørende UNN HF sine innspill til 

plan 2015-2018. 
25. Brev fra UNN til Helse Nord datert 15.12.2014 vedrørende søknad om utvidet 

investeringsramme – Renovering Bygg 7 UNN Åsgård. 
26. Brev fra Helse Nord datert 18.12.2014 vedrørende investeringsramme ”Renovering bygg 

7 Åsgård”. 
27. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 3.2.2015 
28. Referat fra møtet i Brukerutvalget 4.2.2015 
29. Referat fra møtet i Kvalitetsutvalget 27.1.2015 
30. Høringsuttalelse fra Brukerutvalget datert 5.2.2015 vedrørende prioriteringer i 

helsetjenesten 
31. Protokoll fra foretaksmøte 4.2.2015 



32. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 4.2.2015 

 
 
Innstilling til vedtak: 
 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. 
 
 
 

ST 16/2015 Eventuelt 

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 11.2.2015  

Ingen saker. 

 

 

 

 

Tromsø, 12.2.2015 

 

Olav Helge Førde (s.) 
nestleder i styret 


