
STYREMØTE 2. OKTOBER, BODØ 
 
 
Styresak nr: 19/01 
Behandles : 02.10.01 
 
 
 
Godkjenning av protokoll 
 
 
Protokoll fra forrige styremøte er utsendt til styrets medlemmer på e-post. Godkjenning av protokoll innebærer i 
følge helseforetakloven § 26 underskrift av protokoll av styrets medlemmer. 
 
Til styrets orientering er også den foreløpige protokollen sendt ut til media. Landsdelen. 
 
Innstilling til vedtak: 

Protokoll fra styremøte 14.09 godkjennes. 
 
 
Styresak nr: 20/01 
Behandles : 02.10.01 
 
 
 
Orienteringer 
 
 
Det gis orienteringer om saker siden sist: 
− Møte med institusjonsledere i Tromsø 17.09. 
− Generelt etter styrevedtaket om foretaksstruktur 
− Møte mellom hovedtillitsvalgte, fylkeskommunen, departement og styrerepresentanter 24., 25. og 26.9. 
− Møte i arbeidsgruppa for NAVO 25.9 
− Innkjøpssentral i Vadsø 
− Rekruttering administrerende direktør 
 
Styresak nr: 21/01 
Behandles : 02.10.01  
 
 
PRINSIPPER FOR SAMMENSETNING AV HELSEFORETAKENES 
STYRER. 
 
1. Innledning – sammendrag. 
 
Styrene for helseforetakene skal oppnevnes i løpet av oktober. Som grunnlag for å sette sammen styrer vurderes 
her kriterier for sammensetning/hvilken kompetanse styret bør ha gjennom sine enkeltmedlemmer, for på en best 
mulig måte å kunne utøve sin funksjon. 
 
Her foreslås at styrene skal bestå av ni representanter, derav tre oppnevnt av de ansatte.  
 
Styret bør samlet ha kunnskap om forhold knyttet til regnskapslov, innsikt i og kunnskap om styring av 
komplekse organisasjoner, kunnskap om/representasjon fra forsknings- og utdanningssystemet, balansert 
representasjon fra det geografiske området foretaket dekker, kunnskap om og innsikt i sammenhengen mellom 
de ulike nivåer av helsetjenesten og brukererfaring. 
 
Styreleder bør ikke komme fra det geografiske området hvor helseforetakets hovedkontor er lokalisert, jfr. 
styrevedtak om geografisk balanse. 
 
2. Styresammensetning – bestemmelser i lov om helseforetak 



 
2.1 Styrets oppgaver  og kompetanse: 
Disse er formulert slik i  helseforetakslovens § 28: 
 
”Forvaltningen av foretaket hører under styret som har ansvar for en tilfredstillende organisering av foretakets 
samlede virksomhet. 
 
Styret skal fastsette budsjett og planer for foretakets virksomhet. 
 
Styret skal holde seg orientert om foretakets virksomhet og økonomiske stilling. Det skal føre tilsyn med at 
virksomheten drives i samsvar med målene som er nedfelt i §1, foretakets vedtekter, vedtak truffet av 
foretaksmøtet og vedtatte planer og budsjetter. 
 
I regionalt helseforetak omfatter styrets plikter etter tredje ledd også helseforetak som foretaket eier. 
 
Styret skal sørge for at bokføring og formueforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll”. 
 
2.2 Oppnevning av styre, sammensetning og oppnevningsperiode. 
Styret oppnevnes av foretaksmøtet, jfr. § 21. Foretaksmøtet for helseforetakene utøves av regionalt helseforetak. 
Om dette heter det i Ot.prp. 66 Om lov om helseforetak  
 
”Tilsvarende vil det regionale helseforetaket fatte vedtakene i helseforetakets foretaksmøte” 
 
Videre heter det i §28 3. og 4. ledd: 
 
”Styret skal holde seg orientert om foretakets virksomhet og økonomiske stilling. Det skal føre tilsyn med at 
virksomheten drives i samsvar med målene som er nedfelt i §1, foretakets vedtekter, vedtak truffet av 
foretaksmøtet og vedtatte planer og budsjetter. 
 
I regionalt helseforetak omfatter styrets plikter etter tredje ledd også helseforetak som foretaket eier”. 
 
I Helseforetaksloven heter det om sammensetning.: 
 
”Styret skal ha minst fem medlemmer. I helseforetak skal styret ha minst syv medlemmer når de ansatte har 
representasjon i henhold til §23 annet ledd.  
 
Foretakets daglige leder kan ikke være medlem av styret. Daglig leder av et helseforetak kan ikke være medlem 
av styret i det regionale helseforetaket som eier helseforetaket. 
 
Styremedlemmene velges av foretaksmøtet med de unntak som følger av §§22 og 23. I regionalt helseforetak skal 
styremedlemmene som velges av foretaksmøtet ha tilknytning til den regionen som foretaket hører under. 
Styremedlemmenes godtgjørelse fastsettes av foretaksmøtet.  
 
Styret skal ha en leder og en nestleder som velges av foretaksmøtet.. Det kan bestemmes i vedtektene at styret 
velger leder og nestleder blant de styremedlemmene som foretaksmøtet har valgt”  
 
Styret oppnevnes for to år framgår det av helseforetakslovens § 24. 
 
2.3 Ansattes representasjon 
Om ansattes representasjon heter det: 
 
”I helseforetak som har flere enn 30 ansatte, kan et flertall kreve at inntil en tredel og minst to av styrets 
medlemmer med varamedlemmer, velges av og blant ansatte.  
 
Har helseforetaket flere enn 200 ansatte, skal de ansatte velge ett styremedlem og varamedlem, i tillegg til den 
representasjon som følger av første ledd. Det kan inngås avtale mellom helseforetaket og fagforening som 
omfatter to tredeler av de ansatte eller et flertall av de ansatte om at de ansatte i stedet for styremedlemmer skal 
velge to observatører og varamedlemmer.  
 



Kongen kan gi forskrift om beregningen av antall ansatte, herunder om bruk av gjennomsnittstall. §22 annet 
ledd gjelder tilsvarende”. 
 
 
 
 
 
3. Kriterier for oppnevning av styremedlemmer - kompetansebehov i styret, representasjon basert på 
geografi eller andre ”partsinteresser. 
 
3.1 Generelt. 
 
Her drøftes ulike kriterier knyttet til kompetanse og andre aktuelle rammer for oppnevning av medlemmer av 
styret. Disse bør rangeres innbyrdes når oppnevning av styre skal skje. 
 
3.2 Økonomi – regnskapslov, likviditet, økonomistyring, finansiering 
 
Helseforetakenes økonomiforvaltning skal skje på  basis av nye prinsipper i forhold til dagens situasjon, med 
regnskapsloven som det bærende element. Dette vil representere nye utfordringer mht. kompetanse så vel i 
foretakenes administrasjon som i styrene. Denne type kompetanse vil derfor kunne være svært nyttig å ha i 
styret. 
 
3.3 Styring av komplekse organisasjoner 
 
Helsetjenesten generelt, og sykehusene spesielt, vurderes å være de mest komplekse organisasjoner som finnes 
styringsmessig. Samtidig tas nå i bruk nye organisasjonsformer, en beveger seg fra tradisjonell forvaltning og 
over i en foretaksmodell. Slik proposisjonen er utformet kan dette vurderes å være et skritt i retning av mer 
næringslivsorienterte styringsmodeller og teknikker. Helseforetakene vil i stor grad være driftsorganisasjoner 
med sterkt fokus på effektiv organisering av behandlingsaktivitet, håndtering av kvalitetsspørsmål og utvikling 
av ”kunderelasjoner”. Kunnskap om organisasjon, styring og ledelse vurderes derfor å være kompetanse det kan 
være nyttig å ha i styret.   
  
3.4 Forskning og utdanning 
Foretakene har, jfr. Lov om spesialisthelsetjeneste, fire likestilte hovedoppgaver.  
 

• Pasientbehandling, utdanning, forskning og undervisning. 
 
I de fleste sykehus prioriterer ”pasientbehandling” på mange måter seg selv ved det trykk som etterspørselen 
etter behandling representerer. Dette forsterkes også av de holdninger fagpersonellet har og de 
finansieringssystemer som etter hvert har utviklet seg. Ved universitetsklinikkene har utdanning og forskning en 
mer påaktet plass enn ved de øvrige sykehusene. Knapphet på helsepersonell, i alle fall i vår region, vil over lang 
tid være situasjonen. I et slikt perspektiv er det strategisk og operativt nødvendig å ha et sterkt fokus på de ikke-
kurative funksjonene. Dette må forankres i helseforetakenes ledelse, men bør i tillegg understøttes ved at styrene 
også har medlemmer som har FOU som sin særskilte bakgrunn. 
 
3.5 Kunnskap om drift av spesialisthelsetjenesten. 
Spørsmålet om styret blant sine medlemmer bør ha representanter som har inngående kunnskap om drift av 
spesialisthelsetjeneste har vært reist. Prinsipielt skal styret tilføres denne kompetanse gjennom de råd og den 
informasjon daglig leder framfører for styret gjennom saksforelegg etc. En bør likevel vurdere om ikke styrene 
skal ha en egen, uavhengig sektorkompetanse, når dette er tillagt vekt ved sammensetning av styret for RHF..  
 
3.6 Brukerrepresentasjon eller ”Brukererfaring” 
Spørsmålet om representasjon av folk med brukererfaring, i betydning å vært personlig forbruker av 
helsetjenester, blir et stadig viktigere tema som følge av valgfrihet, krav til innsyn i offentlige tjenester og en 
”demokratisering” av behandlingsprosessen. Brukererfaring kan i denne sammenheng være så mye – det kan 
være tillitsvalgte fra pasientorganisasjoner, det kan være enkeltmennesker som selv har hatt eksempelvis 
langvarige karrierer som kroniker eller det kan være folk som i sin nærmeste omgangskrets har slike erfaringer 
tett inn på livet. Det må taes stilling til i hvilken grad slik kompetanse skal erfaring skal danne et selvstendig 
grunnlag for rekruttering til styret, eller om dette må kombineres med annen bakgrunn. 
 



3.7 ”Politisk kompetanse”. 
Statens overtakelse av spesialisthelsetjenesten innebærer på sett og vis at drift av slike tjenester ikke blir koplet 
så direkte opp mot politisk ansvar og myndighet. I så måte er dette en ”avpolitisering” av deler av saksfeltet. 
Dette taler mot å ta aktive folkevalgte inn i styrene. Det vil imidlertid fortsatt være slik at oppgavene er av 
politisk karakter, i betydning at dette er sentrale velferdsoppgaver, som i siste instans er underlagt politisk 
styring. Dette dreier seg fortsatt om ”kamp” om ressurser, lokalisering av institusjoner etc. Noen av styrenes 
oppgaver vil derfor være av politisk karakter. Dette vil nok primært gjelde RHF, og i mindre grad 
helseforetakene, som får en klarere driftsrolle. Samtidig vil helseforetakene være ansvarlig for å levere 
velferdstjenester til befolkningen. ”Politisk kompetanse” enten gjennom å ha vært politiker eller å ha innsikt i 
denne type prosesser vil være nyttig, men neppe noe selvstendig utgangspunkt for oppnevning til en 
styreposisjon.  
 
En avart av erfaringsområdet ”politisk kompetanse” vil være at styret samlet sett må ha en samfunnsinnsikt som 
innebærer en innsikt i hvilken betydning institusjonene og tilbudene har  i et lokalsamfunn, og hvilke verdi disse 
har for trygghet, bosetning arbeidsplasser etc. Dette er ikke noe primært formål for spesialisthelsetjenesten, men 
mye samfunnsbygging i landet har skjedd og skjer gjennom lokalisering av offentlige institusjoner. 
 
3.8 Geografisk representasjon. 
Med geografisk representasjon tenker en umiddelbart på at de geografiske områder, vertskommunene hvor 
tjenestetilbudet er lokalisert  skal ha representasjon i styret. Ved etablering av helseforetakene la styret i RHF til 
grunn at enheter som utgjorde naturlige geografiske områder skulle danne foretak. Med basis i dette vil det være 
naturlig at det oppnevnes medlemmer fra det samlede geografiske område helseforetaket omfatter, men ikke 
nødvendigvis fra de steder hvor helseforetakenes institusjoner fysisk er lokalisert. En må videre ha i mente at det 
blir viktig gjennom spredning av representasjon, og valg av enkeltpersoner, å unngå at noe geografisk område, 
på basis av rene lokalinteresser, skal kunne danne koalisjoner som vil kunne dominere styrene.  
 
Videre bør det legges til grunn at noen av styrerepresentantene hentes utenfra det geografiske området 
helseforetaket representerer, men innenfor helseregionen. 
 
3.9 Representasjon fra kommunehelsetjenesten 
Spesialisthelsetjenesten er i prinsippet del av en samlet helsetjenestekjede. Det er når denne kjeden fungerer godt 
både i hvert enkelt ledd og i samhandlingen mellom leddene at befolkningen opplever en god og effektiv 
tjeneste. Spesialisthelsetjenesten har, vil mange i førstelinjetjenesten mene, en tendens til å være seg selv nok. 
Dette taler for en representasjon fra ”brukerne” i det underliggende tjenestenivået som ”leverer” fra seg 
pasientene og ”mottar” disse. En nær og forpliktende kontakt med kommunehelsetjenesten må uansett på plass. 
Dette kan ordnes gjennom etablering av andre arenaer. 
 
3.10 Kjønn 
Når styrene skal oppnevnes må en legge til grunn at minimum 40% av den samlede representasjon skal utgjøres 
av det kjønn som har færrest representanter. Her vil det kunne være en diskusjon om dette kriterier også skal 
anvendes på de offentlig oppnevnte eller om det gjelder styret samlet. Dette vil gi noe ulike utslag som bør 
drøftes gjennom.  
 
3.11 Representasjon fra RHF – styre eller administrasjon, 
Spørsmålet om representasjon fra RHF i styret har vært reist. Formålet med en slik representasjon kan være bl.a.: 
 
• Representasjon av styremedlemmer fra RHF vil gi disse innsikt i helseforetakene  
• Å skape en tettere kopling mellom styret for RHF og driftsnivået 
• Å videreføre signaler fra styret i RHF til helseforetakenes styrer 
 
Representasjonen kan tenkes enten å være 
 
• Styremedlemmer eller ansatte i administrasjonen i RHF 
 
I et konsern er det ikke uvanlig at ledere på ett nivå har styrefunksjoner på at annet nivå i organisasjonen. 
Avgjørende å legge vekt på her vil være at slike representanter ikke opptrer som eier, det skjer i foretaksmøtet, 
men som et ordinært medlem av styret. En slik representasjon vil kunne fungere som en nyttig sammenkopling 
av virksomheten, særlig i en oppstartsfase. På den annen side vil det kunne innebære potensielle rollekonflikter 
en må håndtere profesjonelt.   
 



4. Vurdering og anbefaling 
 
4.1 Vurdering av størrelse 
Styrenes størrelse må minimum være syv, jfr. Helseforetakslovens bestemmelser. Alternativet er å gå opp til ni. 
Med bakgrunn i de brede kompetansebehov som er synliggjort, som et samlet styre bør fylle, og nødvendigheten 
av en regional balanse i sammensetning, foreslås at styret består av ni medlemmer. Tre oppnevnes av de ansatte 
med hjemmel i § 23.  
  
4.2 Vurdering av  kriterier for styresammensetning/kompetansebehov 
Ovenfor er listet opp en rekke kriterier som alle i og for seg er viktige. Det foreslåes at en legger til grunn 
følgende kriterier som grunnlag for å sette sammen forslag til styrer: 
 
• Kunnskap om forhold knyttet til regnskapslov 
• Innsikt i og kunnskap om styring av komplekse organisasjoner 
• Geografisk representasjon 
• Kunnskap om/representasjon fra forsknings- og utdanningssystemet 
• Brukererfaring 
• Representasjon fra førstelinjetjenesten 
 
Det følger av ovenstående liste at dette ikke vil være mulig å få til gjennom at det skal oppnevnes en som 
representerer hvert enkelt felt. Følgelig må en forsøke å finne personer som har dekker flere av 
kompetansekriteriene, at styrene samlet sett framstår som samfunnsrepresentanter med et bredt erfaringsspekter..  
 
 
4.3 Anbefaling 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak 
 
1. Styret viser til Helseforetaksloven og saksforelegget. 
 
2. Styret vil legge følgende kriterier til grunn for videre arbeid med styresammensetning: 
 
• Kunnskap om forhold knyttet til regnskapslov 
• Innsikt i og kunnskap om styring av komplekse organisasjoner 
• Geografisk representasjon 
• Kunnskap om/representasjon fra forsknings- og utdanningssystemet 
• Brukererfaring 
• Representasjon fra førstelinjetjenesten 
 
3. Kjønnsbalansen i styret skal sikres ved at minst 40% av det samlede antall  offentlige oppnevnte 

representanter i samtlige styrer skal utgjøres av det kjønn det er færrest medlemmer fra. 
 
4. Styret viser til sitt vedtak i sak   og understreker at styreleder ikke skal komme fra det  
    geografiske området helseforetaket har sitt hovedkontor. 
 
 
Tromsø 25.09.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Styresak 22/01  Utlysning stillinger som fagdirektør og organisasjonsdirektør, videre  
                           arbeid med  innbemanning. 
 
 
1. Utlysning av stillinger som organisasjonsdirektør og fagdirektør. 
 
Det vises til utkast til annonser for ovennevnte stillinger. Disse bør lyses ut så raskt som mulig for å få på plass 
lederne i den nye organisasjonen. Styret vil få disse stillingene til tilsetting i månedsskiftet oktober/november. 
 
2. Innbemanning i øvrige stillinger i RHF. 
 
Det vises til omstillingsavtalen mellom arbeidstakerorganisasjonene og staten. Av denne framgår det at 
innbemanning skal skje i stillinger i RHF og helseforetakene. Arbeidet med å utforme konkrete 
stillingsbeskrivelser, som grunnlag for søknader fra medarbeidere med rettskrav på arbeid, må starte 
umiddelbart. 
 
Styret i helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til saksforelegget. 
 
2. Styret godkjenner de foreliggende utkast til stillingsannonser 
 
3. Styret viser til sitt tidligere vedtak om etablering av administrasjon i RHF. Arbeidet med utforming av 

stillingsbeskrivelser for RHF administrasjon må iverksettes, som grunnlag for innbemanning fra 
fylkeskommunens administrasjon, innenfor de rammer omstillingsavtalen trekker opp og styret har vedtatt. 

 
 
Tromsø 25.09.01 
 
 
Olav Helge Førde 
Styreleder 
 
 

ANNONSE ORGANISASJONSDIREKTØR 
 
De offentlige sykehusene og annen spesialisthelsetjeneste vil fra 1. januar 2002 bli overført til staten og 
organisert som 100% offentlig eide helseforetak. 
 
I hver av helseregionene opprettes det et regionalt helseforetak med ansvar for helsetjenester til befolkningen. 
Administrasjonen er under oppbygging og er i nord lokalisert til Bodø. Til helseforetaket søkes 
 
Organisasjonsdirektør 
 
Vi  søker etter en resultatorientert person med gode lederegenskaper og med omfattende ledelseserfaring, fra 
store organisasjoner. Sektorerfaring ansees som en fordel, men er ingen absolutt betingelse. 
 
Organisasjonsdirektøren skal i samarbeid med den øvrige ledelse bidra til å videreutvikle regionens 
spesialisthelsetjeneste som effektive og velorganiserte tjenesteytere, innenfor vedtatte helsepolitiske mål. Det 
primære lederansvar for organisasjonsdirektøren vil omfatte et strategisk og planmessig ansvar for samhandling 
innad og mellom helseforetakene i regionen og at spesialisthelsetjenesten i i regionen utvikler seg som en 
moderne organisasjon. 
 
Til stillingen søkes det etter en person som: 
 

• Har høyere utdanning innen relevante fagområder 



• Har relevant erfaring fra arbeidsområder som organisasjonsutvikling, teambygging, personalutvikling 
og prosjektarbeid 

• Har evne til å mobilisere og samarbeide med ledelsesmiljøene i helseforetakene både gjennom 
organiserte nettverk/andre tiltak og uformell kontakt 

• Har evne til å motivere og utvikle medarbeidere og ivareta relasjonsbygging og kommunikasjon mot 
helseforetak og enkeltvirksomheter  

 
Stillingen rapporterer til administrerende direktør. Det tilbys utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en ny 
organisasjon og konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår etter avtale. 
 
For nærmere opplysninger ta kontakt med styrets leder: 
 
Olav Helge Førde tlf. 77644839/90173056 
 
Søknadsfrist for stillingen er  oktober. Søknaden sendes styrets leder c/o SHD Eier- og foretaksgruppen, boks 
8011 Dep., 0030 Oslo og merkes ”HelseNord RHF”. 
 
 
 
 
Forslag til innrykking: 
 
Nord-Norge samkjøringen, Dagbladet, Aftenposten, Dagens Næringsliv, Kommunal Rapport og Kapital. 
 

ANNONSE FAGDIREKTØR 

 

De offentlige sykehusene og annen spesialisthelsetjeneste vil fra 1.januar 2002 bli overført til staten og 
organisert som 100 prosent offentlig eide helseforetak.  

I hver av de fem helseregionene opprettes det et regionalt helseforetak med ansvar for helsetjenester til 
befolkningen. Administrasjonene er under oppbygging og er i nord lokalisert til Bodø. Til det helseforetaket 
søkes 

 

Fagdirektør 

 

Vi søker etter en resultatorientert person med gode lederegenskaper og med omfattende ledelseserfaring fra 
helsesektoren. Det kreves dessuten betydelige kunnskaper om sektorens faglige innhold og  utfordringer. 

 

Personen vi søker må ha forståelse for ledelse av kompetanseorganisasjoner og gode analytiske evner. 
Fagdirektøren  skal i samarbeid med den øvrige ledelse bidra til å videreutvikle regionens sykehus som 
rasjonelle og kunnskapsbaserte tjenesteleverandører, innenfor vedtatte helsepolitiske mål. Det primære 
lederansvaret  for fagdirektøren vil være å sørge for at faglige premisser og nødvendige hensyn til kompetanse 
og kvalitet ivaretas i det regionale helseforetaket og helseforetakene.  

 

• Det kreves høyere medisinsk, helsefaglig eller annen relevant  utdannelse.  

• Det er ønskelig at fagdirektøren har forskningserfaring  

• Det kreves evne til å mobilisere fagmiljøene i regionen 

• Det forventes faglig bredde og evne til overordnet, strategisk tenkning  

• Stillingen rapporterer til administrerende direktør. Stillingsinnehaver fungerer som adm. direktørs 
stedfortreder. 



• Stillingene krever evne til å motivere og utvikle medarbeidere  

 

Det tilbys utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en ny organisasjon og konkurransedyktige lønns- og 
arbeidsvilkår etter avtale. 

 

For nærmere opplysninger, ta kontakt med styrets leder: 

Olav Helge Førde, tlf.: 77 64 48 39 / 901 73 056 
 
Søknadsfrist er  oktober. Søknaden sendes styrets leder c/o, Sosial- og helsedepartementet, Eier- og 
foretaksgruppen, postboks 8011 Dep., 0030 Oslo og merkes ”Helse Nord RHF” 

 

Forslag til innrykking: 

 

Nord 

Nord-Norge samkjøringen (alle aviser), Aftenposten, Dagbladet, Dagens Næringsliv 

 

Tidsskrifter/ukeaviser 

Kommunal Rapport, Kapital 

 
 
Styresak nr: 23/01 
Behandles : 02.10.01 
 
 
 
Nordnorsk helsenett 
 
 
Nordnorsk helsenett er et interfylkeskommunalt foretak eid av de tre nordligste fylkeskommunene. 
Finansieringen skjer gjennom statlig tilskudd, fylkeskommunale andeler etter følgende brøk: Nordland 43,9%, 
Troms 38,9% og Finnmark 17,2%, og fakturering av tilkoplede institusjoner utenom spesialisthelsetjenesten. 
Foretaket har i dag 10 ansatte. 
 
Foretaket yter i dag infrastrukturelle tjenester til helsetjenesten i Nord-Norge. Typiske oppgaver som ligger til 
foretaket er leveranser av sikkerhetstjenester til institusjonene, DNS-tjenester, konsulenttjenester knyttet til 
trafikk basert på Intnernet Protocol, konfigurering av kommunikasjonsverktøy, web/news/mail-tjenester til 
primærhelsetjenesten samt dokumenthåndtering. Videre er foretaket en viktig støttespiller for Nasjonalt senter 
for telemedisin i form av tilrettelegging for telemedisinske tjenester i landsdelen. 
 
Foretakets styre har fire medlemmer; Jan Erik Furunes (leder), Tore Larsen, Sture Pettersen og Kjell Vidar 
Ryeng. 
 
Det er viktig for foretaket å ha en klarhet i sin fremtid. For fylkeskommunene synes det å være lite aktuelt å 
videreføre eierskapet av Nordnorsk helsenett. Helse Nord RHF kan overta eierskapet av Nordnorsk helsenett, og 
virksomheten kan organiseres i et selskap med begrenset ansvar hvor Helse Nord RHF står som eneeier.  
 
 
Innstilling til vedtak: 
1. Helse Nord RHF vil med dette markere sin vilje til å overta eierskapet av Nordnorsk helsenett, i dag 

organisert som interfylkeskommunalt foretak. 
2. Helse Nord RHF inviterer fylkeskommunene til en dialog om overtagelsen av Nordnorsk helsenett. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Styresak nr: 25/01 
Behandles : 02.10.01 
 
 
 
Informasjonspolicy og Helse Nord RHF 
 
 
Helse Nord RHF omfatter en mengde institusjoner, mange tusen ansatte og skal sørge for en god 
spesialisthelsetjeneste i regionen. Helseforetakene har samlet sett budsjetter for flere milliarder kroner. I en slik 
kontekst vil det være viktig at det utarbeides en helhetlig policy for hvordan informasjon skal håndteres. Det vil 
videre være viktig at det regionale helseforetaket knytter til seg medarbeidere innenfor informasjon. 
 
Jeg vil ikke at vi på nåværende tidspunkt skal fatte vedtak om en samlet policy for informasjon i Helse 
Nord RHF. Imidlertid mener jeg det er nødvendig å starte en diskusjon i styret om følgende punkter:  
a) en felles plattform for tenking om offentlighet og profilering 
b) planer om hva som konkret skal gjøres i profilarbeidet 
c) valg av virkemidler 
 
Videre vil jeg at styret skal ta en avgjørelse om Helse Nord RHF skal engasjere en informasjonsmedarbeider ut 
inneværende år. 
 
Styret bør etter hvert være i stand til å formulere hvilke ”verdier” styret vil  knytte til helseforetaketss arbeid, og 
formulere hvordan man ønsker at andre skal oppleve RHFs arbeid.  
 
Videre bør det foretas en vurdering de mest nærliggende farer for at Helse Nord RHF skal oppfattes på en annen 
måte enn de verdiene man har stilt opp som viktige. Det bør da også etableres en strategi for hvordan man skal 
møte potensielle farer som truer helseforetakets omdømme? 
 
En samlet policy bør også formulere de viktigste målene for arbeidet, og hvem som er adressat for arbeidet, og 
hvordan man kan samhandle med disse gruppene.  
 
Videre vil et policy-dokument identifisere virkemidler som kan tas i bruk for å gi RHF ønsket profil. På kort sikt 
bør en eventuell informasjonsmedarbeider bistå Helse Nord RHF med å markere sitt oppdrag og bidra til å bygge 
autoritet denne høsten. Dette reiser spørsmålet om hvordan kan Helse Nord kommunisere med, og gjennom, 
mediene? 
 
Hvis styret velger å engasjere en informasjonsmedarbeider ut åre, bør det utvises varsomhet i valg av en slik 
medarbeider. Jeg kan tenke meg enten en dyktig frilanser eller et byrå som er ikke profilerer seg på lobby mot 
myndighet eller for legemiddelindustrien. Videre bør det holdes tett  
kontakt med departementets informasjonsrådgiver. 
 
På lengre sikt bør kanskje informasjonstiltak og aktiviteter forankes i en klar forståelse for det regionale 
helseforetakets mål – og forståelse av reformens grunnide om samarbeid mellom foretakene. Dette bør slå 
ut for eksempel ved at de enkelte regionale helseforetak samarbeider om strategitenking – men også 
utvikling av virkemidler. 
 
 
Innstilling til vedtak: 
1. Styret engasjerer en informasjonsmedarbeider ut året  
2. Det skal utarbeides en informasjonspolicy for Helse Nord RHF, basert på prinsipper fastlagt av styret 
3. Sak om informasjonspolicy skal forelegges for styret for endelig godkjenning 
 
 



 
 
 
 
 
 
Styresak nr: 26/01 
Behandles : 02.10.01 
 
 
 
Orientering om budsjett 2002 
 
 
Olav Slåttebrekk fra Sosial- og helsedepartementet vil orientere om situasjonen omkring budsjett for de 
regionale helseforetakene i 2002. Videre vil det bli informert om status i sykehusenes økonomi pr. 1. september 
2001. 
 
 
Styresak nr: 27/01 
Behandles : 02.10.01 
 
BUP Sjøvegan – plassering i helseforetak. 
 
1. Innledning - sammendrag 
 
Ved beslutning om helseforetaksstruktur ble Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk(BUP) Sjøvegan 
organisert inn som del av Helseforetak Nor-Tro. Dette spørsmål taes her opp til ny behandling da grunnlaget for 
en slik avgjørelse ikke henger sammen med de kriterier styret la til grunn for etableringen av 
helseforetaksstrukturen. Psykiatrisk senter Midt-Troms, som BUP Sjøvegan er naturlig del av  ble organisert inn 
som del av Helseforetak RiTø.  Saken er nå sendt direktøren ved Harstad sykehus, som representant for Nor-Tro 
til uttalelse. Innstilling vil bli lagt fram på møtet. 
 
2. Problemstilling. 
 
2.1 Helseforetakene. 
Ved etablering av helseforetaksstruktur inneholder Helseforetak RiTø og Helseforetak Nor-Tro følgende 
institusjoner/virksomheter:  
 

• Helseforetak RITØ 

    Dette omfatter følgende virksomheter: 
    RiTø, Psykiatrisk senter Midt-Troms, Psykiatrisk senter Nord-Troms, BUP Tromsø, BUP 
    Silsand, BUP Storslett, Ungdomspsykiatrisk institusjon i Tromsø og Berglund 
    behandlingshjem. 
 

• Helseforetak ”Nor-Tro 

    Dette omfatter følgende virksomheter: 
    Harstad sykehus, Narvik sykehus, Stokmarknes sykehus, BUP Sjøvegan BUP Harstad  
 
Den aktuelle problemstillingen er knyttet til psykiatrisk senter Midt-Troms og i hvilken grad BUP Sjøvegan skal 
være organisert i samme helseforetak. Psykiatrisk senter Midt-Troms ble lagt til RiTø, mens BUP Sjøvegan ble 
lagt til ”Nor-Tro”, og at det ble et misforhold av det. 
 
2.2 Virksomhetenes geografiske ansvarsområde. 
I oppstarten til arbeidet med opptrappingsplanen i psykiatri, ble det av Troms fylkesting gjort en geografisk 
avgrensning av distriktene. Forut for fylkestingsvedtaket lå et arbeidsgruppearbeid, som klart konkluderte med at 



VPP og BUP burde dekke samme geografiske områder i sine distrikter faglig begrunnet med kontinuitet for 
klientene. 
Det førte til at BUP Storslett også fikk ansvaret for Balsfjord, Storfjord og Lyngen. De hadde tidligere tilhørt 
BUP Tromsø. Imidlertid tilhørte de nevnte kommuner Psykiatrisk senter Nord-Troms, og for at BUP og VPP 
skulle dekke felles områder ble overføringen fra Tromsø til Storslett gjort. Når det gjelder Midt-Troms ble 2 
BUP-er opprettholdt, da de i praksis til sammen dekker samme område som VPP og er samlokalisert begge 
steder. 
De aktuelle virksomheter har ansvar for tjenestetilbudet til følgende kommuner: 
 
 
 
 
Psykiatrisk senter Midt-Troms dekker følgende kommuner:  
 

• Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik, Sørreisa, Målselv, Dyrøy, Bardu, Salangen, Lavangen og Gratangen. 
 

BUP Silsand dekker følgende kommuner: 
 

• Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik, Sørreisa, Målselv 
 

BUP Sjøvegan dekker følgende kommuner: 
  

• Dyrøy, Bardu, Salangen, Lavangen og Gratangen. 
 
Av dette framgår at BUP-klinikkene til sammen dekker samme kommuner som Psykiatrisk senter Midt-Troms. 
(PSMT) 
 
2.3 Administrative forhold 
PSMT har sin hovedadm. på Silsand og avd. på Sjøvegan. BUP Silsand er samlokalisert med PSMT på Silsand 
og BUP Sjøvegan med PSMT avd Sjøvegan. På begge steder bruker en felles merkantile tjenester. 
 
2.4 Virksomhetens syn på foretakstilknytning. 
Barne- og ungdomstjenesten (BUT) er klar på at begge disse poliklinikkene burde tilhøre Helseforetak Ritø hvis 
Nor-Tro ble eget foretak. Begrunnelsen er at for folket i regionen er Finnsnes og Tromsø de naturlige 
ferdselsveier nå etter at veiene ble ferdselsårer.  
Videre vil grunnlaget for videreutvikling av universitetsklinikken BUP Tromsø reduseres betraktelig, dersom 
barna i Midt-Troms ikke skulle tilhøre samme foretak som klinikken. 
 
Fagfolkene og lederene i begge klinikkene ønsker å tilhøre helseforetak RiTø. 
 
3. Vurdering. 
 
Det er uheldig at vi administrativt ikke hadde utredet dette forhold grundig nok på forhånd.  
 
Når beslutning om helseforetaksstruktur skal legges og evnt. korrigeres må en legge til grunn de kriterier som 
styret fastsatte. Av særlig betydning vil her være: 
 
• Geografi 
Helseforetakene skal samlet danne et naturlig geografisk ansvarsområde 
 
Dette var et avgjørende moment i spørsmål om hvilke virksomheter som skulle organiseres inn i hvilket foretak.  
 
Innstilling vil bli lagt fram i møtet etter at uttalelse fra Helseforetak Nor-Tro ved Harstad sykehus er mottatt. 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til sitt vedtak om etablering av helseforetaksstruktur og saksutredningen. 
 
2. BUP Sjøvegan organiseres som del av Helseforetak…. 
 



 
Tromsø 25.09.01 
 
 
 
 
 
Styresak nr: 28/01 
Behandles : 02.10.01 

Unnt. Off. § 6-4 

 
 
Ansettelse av administrerende direktør 
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