
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styremedlemmer og varamedlemmer i Helse Nord RHF 

Oslo, 10. oktober 2001 
 
 
 
 

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF 
 
Det innkalles med dette til møte i Helse Nord RHF den 16. oktober i Bodø. Sakspapirer og 
dagsorden er vedlagt. Møtet vil avholdes i Nordlandsbanken, og møtetidspunkt vil være 10.00 
til 14.00. 
 
På sakslisten er det anført en tidsramme for hver enkelt sak. Dette er gjort fordi det er nokså 
mange saker på dagsorden, og fordi det er viktig å få tid nok til de viktigste sakene. 
 
På sak 32/01 vil det, som avtalt, ikke bli sendt ut noe før fristen for forslag på kandidater til 
styrene forfaller. Fristen ble satt til 14.10. Sak 36/01 vil bli ettersendt på fredag. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Thomas Neby Baardseng  
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 Saksliste 
Styremøte Bodø, 16. oktober 

  
 
 

 
 
 

 
 

SAK TITTEL TIDSRAMME 
sak 30/01 Protokoll 10.00-10.05 
sak 31/01 Orienteringer  10.05-10.20 
sak 32/01 Styreoppnevninger til helseforetak 10.20-11.20 
sak 33/01 Direktørannonser for helseforetak 11.20-11.35 
sak 34/01 Høringsnotat – forskrift om godkjenning av sykehus m.m.  11.35-11.45 
sak 35/01 Helseforetakstilknytning for spesialister med driftsavtale 11.45-12.00 

 lunsj  
sak 36/01 Lokaler for regionalt helseforetak  12.45-13.05 
sak 37/01 Budsjett 2002 13.05-13.50 
sak 38/01 Eventuelt 13.50.14.00 
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Styresak nr: 30/01 
Behandles : 16.10.01 
 
 
 
Godkjenning av protokoll 
 
 
Protokoll fra forrige styremøte er utsendt til styrets medlemmer på e-post. Godkjenning av 
protokoll innebærer i følge lov om helseforetak § 26 underskrift av protokoll av styrets 
medlemmer. 
 
Til styrets orientering er også den foreløpige protokollen sendt ut til media i landsdelen. 
 
Innstilling til vedtak: 

Protokoll fra styremøte 02.10 godkjennes. 
 
 
 
 
 

Olav Helge Førde 
Styreleder 
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Styresak nr: 31/01 
Behandles : 16.10.01 
 
 
 
Orienteringer 
 
 
Det gis orienteringer om saker siden sist. 
 
 
 
 
 

Olav Helge Førde 
Styreleder 
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Styresak nr: 33/01 
Behandles : 16.10.01 
 
ANNONSETEKST DIREKTØRSTILLINGER HELSEFORETAKENE. 
 
1. Innledning – problemstilling. 
 
Vedlagt følger utkast til annonsetekst for direktørstillingene i helseforetakene. Utfordringen 
knyttet til disse stillingene er hvordan relasjonen/myndighetsforholdene mellom nivåene i 
foretaksstrukturen skal beskrives og etter hvert utformes kombinert med klare myndighets- og 
rapporteringsstrukturer.  
 
Her er det to hensyn som har vært sentrale i reformen: 
 

• Myndiggjøring av helseforetakene ved at det settes noen overordnede rammer, men 
innen disse rammene skal de enkelte produksjons- og driftsmiljøer ha størst mulig 
frihet og ansvar til å utforme løsninger (Inst. O.nr.118-2000-2001 Lov om 
helseforetak). 

• Utvikling av en regional struktur hvor RHF  er et viktig instrument i arbeidet med å 
legge til rette for en fornuftig arbeidsdeling og godt samarbeid mellom 
helseforetakene. RHF skal gis en tydelig og samordnende rolle på utvalgte 
”konsernområder”(Inst. O.nr.118-2000-2001 Lov om helseforetak). 

 
Mellom disse to posisjonen skal autonomien og samhandlingen innad i RHF og mellom RHF 
og helseforetakene utvikles. Om direktørstillingen(daglig leder) i helseforetakene heter det i 
Lov om helseforetak: 
 
”§ 36. Daglig leder. 
 
Foretaket skal ha en daglig leder som tilsettes av styret, som også fastsetter daglig leders 
lønn. Styret treffer vedtak om å si opp eller avskjedige daglig leder. 
 
§ 37 Daglig leders myndighet 
 
Daglig leder skal forestå den daglige ledelse av foretaket og skal følge de retningslinjer og 
pålegg som styret har gitt. 
 
Daglig leder i regionalt helseforetak skal også føre tilsyn med helseforetak som det regionale 
helsforetaket eier, og skal også påse at virksomheten der er i samsvar med det regionale 
helseforetakets vedtekter og vedtak truffet av foretaksmøtet og styret. 
 
Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av 
stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt 
daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig 
ulempe for foretakets virksomhet. Styret skal i så fall underrettes om saken.  
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Daglig leder skal sørge for at foretakets registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er 
ordnet på betryggende måte. 
 
§ 39 Daglig leders rapportering til styret. 
 
Daglig leder skal minst hver fjerde måned gi styret skriftlig underretning om foretakets 
virksomhet. I regionalt helseforetak skal underretningen også omfatte virksomheten til de 
helseforetak som det regionale helseforetaket eier. Det skal særlig redegjøres for foretakets 
stilling og utvikling i forhold til vedtatte planer og budsjetter”. 
 
2. Vurdering. 
 
Det vises til ovenstående. På bakgrunn av de forhold som følger av  
 

• myndiggjøring av foretakene på den ene side og  
• kravet til at dette skal skje innen noen regionale rammer som ”datterselskap” i en 

”konsernlignende struktur  
 
beskrives i annonsen en klar rapport og myndighetsstruktur mellom direktør og foretakets 
styre som framgår av lovens bestemmelser. Videre er det i annonsen tatt inn formuleringer 
relatert til at oppgaven som direktør skal løses innenfor en regional struktur, at vedkommende 
skal delta i felles lederfora etablert av administrerende direktør for RHF etc.  
 
Innstilling til vedtak 

1. Styret for Helse Nord RHF viser til Lov om helseforetak og saksutredningen 
 
2. Styret godkjenner forslaget til annonse for direktørstillingen for helseforetakene. 

 
 
 

Olav Helge Førde 
Styreleder 
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Vedlegg: Forslag til annonsetekst: 
 
”De offentlige sykehusene og annen spesialisthelsetjeneste vil fra 1. januar 2002 bli overført 
til staten og organisert som 100 prosent offentlig eide foretak.  Styrene for helseforetakene er 
oppnevnt.   
 
Helse Nord RHF har besluttet å organisere sykehusene, og annen spesialisthelsetjeneste, i fem 
helseforetak med basis i naturlige geografiske områder. Disse får ansvar for å yte 
spesialisthelsetjenester, forskning, undervisning og andre tjenester som står i naturlig 
sammenheng med dette. Helseforetakene, som del av Helse Nord RHF, skal bidra til å 
realisere de overordnede mål og strategier for spesialisthelsetjenesten i landsdelen innen 
rammer gitt av RHF. Direktøren skal lede helseforetakets samlede virksomhet. 
Foretaksledelsen forutsettes integrert i eksisterende ledelses- og administrative strukturer uten 
oppbygging av nye nivå. 
 
De fem helseforetakene i Helse Nord RHF er: 
 
• Helseforetak Finnmark 
• Helseforetak RITØ  
• Helseforetak ”Nor-Tro 
• Helseforetak NSS 
• Helseforetak Helgeland 

. 
For en fullstendig liste over institusjoner innenfor de enkelte helseforetak, se på Internett: 
http://www.dep.no/shd/sykehusreformen/helseforetakene/nord/030071-990063/index-dok000-b-n-a.html 
 
Til  disse fem helseforetakene søkes 
 
Direktører 
 
Hovedoppgavene vil være å:  
 

• Utvikle foretakene til å bli enhetlige tjenesteytende organisasjoner innen rammen av 
en rasjonell og kvalitetsmessig god utvikling av de samlede tjenester i Helse Nord 
RHF  

• Leveranse kostnadseffektive helsetjenester av god kvalitet til befolkningen 
• Ivareta de oppgaver innen forskning, utdanning og undervisning som er tillagt 

foretaket   
• Etablere og utviklet foretaket med fokus på en god og effektiv intern 

funksjonsfordeling  
• Ivareta en god samhandling med primærhelsetjenesten og øvrige helseforetak  
• Delta i utvikling av og  ta i bruk kvalitetsmål 
• Ivareta det daglige arbeidsgiveransvaret for virksomheten 
• Ivareta rekruttering og kompetanseutvikling 
• Sikre arbeidsmiljø- og medarbeidertilfredshet 

 
Stillingen rapporterer til styret for helseforetaket. Direktøren for helseforetaket deltar i  felles 
lederfora etablert av administrerende direktør for RHF. 
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Til stillingene søker vi personer med: 
 

• Evne til å bidra i den samlede utvikling av Helse Nord RHF til beste for befolkningen 
i landsdelen 

• Evne og vilje til teambygging og skape tillit på tvers av institusjons- og faggrenser 
• Klar resultatorientering innenfor rammen av det som gavner foretaket og det samlede 

spesialisthelsetjenestetilbud i landsdelen 
• Erfaring fra utvikling av og ledelse i komplekse organisasjoner 
• Kunnskap om spesialisthelsetjeneste vurderes som en fordel, men er ingen betingelse 

 
Vi tilbyr konkurransedyktige  lønns- og arbeidsvilkår etter avtale. 
 
For nærmere opplysninger ta kontakt med  styreleder for helseforetak Finnmark tlf    , 
helseforetak RiTø tlf.  , helseforetak Nor-Tro tlf.   , helseforetak NSS tlf. .., helseforetak 
Helgeland tlf,  ………,  ……….. eller påtroppende administrerende direktør Helse Nord RHF 
Marit Eskeland tlf.   
 
Søknadsfrist er 01.11.01. Det bes opplyst hvilken av de fem stillingene en søker.  
 
Søknad sendes: 
 
Helse Nord RHF 
Statens Hus 
8002 Bodø 
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Styresak nr: 34/01 
Behandles : 16.10.01 
 
 
Høringsnotat – forskrift om godkjenning av sykehus m.m. 
 
1. Innledning – sammendrag. 
 
Sosial- og helsedepartementet(SHD) har, ved statlig overtakelse av ansvar for og eierskap til 
spesialisthelsetjenesten, sendt på høring utkast til forskrift om godkjenning av sykehus. 
Forslaget inneholder noen materielle forhold i bestemmelsen om  krav til  godkjenning av 
sykehus og hvilke endringer i sykehusvirksomhet som krever ny godkjenning.  
 
I hovedsak foreslås det her å støtte forslagene til endringer. 
 
 
2. Problemstillinger 
 
2.1 Generelt 
 
Staten blir gjennom eier- og ansvarsreformen både myndighetsutøver og eier på denne 
sektoren. Virkemidlene for styring er da ulike. Myndighetsposisjonen legger til grunn styring 
basert på legalitet gjennom bl.a. lov og forskrift. Eierutøvelsen baseres på bestemmelsen i § 
16 Lov om helseforetak hvor det forutsettes at staten utøver sin eierstyring gjennom 
foretaksmøtet. Dette er prinsipielt og praktisk en krevende posisjon. Ikke minst gjelder dette 
når en har aktører i virksomhetsområdet som er private(selskap eller stiftelser. Av hensyn til 
behov for likebehandling argumenteres det for at noen forhold må reguleres gjennom lov og 
forskrift –  staten som myndighetsutøver. I denne sammenheng vises også til 
helseforetakslovens § 30 hvor foretaksmøtet i RHF skal forelegges saker av vesentlig 
betydning for eier. 
 
Her omtales bare de forslag som har i seg et materielt innhold utover å være en ren tilpasning 
til den nye eier- og ansvarssituasjonen som oppstår pr.01.01.02.  
 
2.2 Krav til sykehus som driver medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet. 
 
I denne bestemmelsen foreslås tatt inn formuleringen: 
 
”….. 
Sykehus som driver medisinsk laboratorie- eller røntgenvirksomhet skal gi råd og veiledning 
til rekvirenten om nytte av ulike undersøkelser, føre kvalitetskontroll med egen virksomhet og 
delta i befolkningsundersøkelser som er satt i gang av sentrale helsemyndigheter…. 
 
Dette er i tråd med den generelle utvikling innen fagområdene og innebærer på mange måter 
en oppdatering av forskriftene til det som må være praksis ved all virksomhet.  
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Konsekvensene for den virksomhet RHF overtar ansees for å være minimale. Forslaget 
foreslås støttet. 
 
2.3 Krav om godkjenning av sykehus - § 4. 
 
Andre ledd:  
 
”Statlige sykehus og private sykehus som får dekket utgift til drift og vedlikehold av et 
regionalt helseforetak skal søke om ny godkjenning ved bygging, utbygging eller ombygging 
av sykehus der byggearbeidene er anslått til samlet 250 millioner eller mer. Videre skal det 
søkes om godkjenning ved endringer i sykehusvirksomhet som får vesentlige konsekvenser for 
andre regionale helseforetaks tjenestetilbud”. 
 
Kommentar: 
 
Det kan stilles spørsmål ved behovet for å søke om ny godkjenning knyttet til 
investeringer/vedlikehold, som er av en slik størrelse at det uansett krever  behandling  i 
foretaksmøtet og i SHDs bevilgninger. Dersom en vil avbyråkratisering kunne en tenke seg en 
ordning som gikk ut på at bare prosjekter, som ikke gjennom annen behandling måtte forholde 
seg til kriteriene for godkjenning av sykehus, skulle fremme slik søknad.  
 
Den siste bestemmelsen i 2. ledd omhandler godkjenning av endringer som får vesentlige 
konsekvenser for andre regionale helseforetaks tjenestetilbud. Her kan en tenke seg flere 
varianter: 
 
• Opptak av nye funksjoner på områder hvor det er definert lokalisering av lands- og 

flerregionale funksjoner. 
 
Slik bestemmelsen er formulert(vesentlig) kan en se for seg en type konkurranse mellom 
virksomheter. I den grad dette vil føre til lite effektiv resursbruk, økt etterspørsel etter 
personell og manglende muligheter for etablering av nasjonale kompetansemiljøer på 
marginale fagområder har denne bestemmelsen sin berettigelse. Her har en også andre 
nasjonale organ som håndterer slike saksforhold. 
 
• Nedleggelse av funksjoner i et regionalt helseforetak som påvirker behovet for 

kapasitet/andre forhold i andre regionale helseforetaks virksomheter. 
 
Flere årsaker kan føre til at tjenestetilbud blir foreslått nedlagt. Det kan være økonomi, 
mangel på personell, helsefaglige prioriteringer eller sviktende etterspørsel ved at pasientene 
velger å få sine behandling andre steder. Det synes nødvendig å ha en slik 
godkjenningordning, i alle fall på fagområder, hvor slike endringer på en kritisk måte påvirker 
andre regionale helseforetaks muligheter for oppgaveløsning. Med dagens 
finansieringsordning, hvor stykkprisen utgjør halvparten av bevilgningen, vil dette også kunne 
ha økonomiske implikasjoner. Det regionale helseforetaket som har ”sørge for plikten” får 
grunnbevilgningen basert bl.a. på folketall og funksjonsfordeling, samtidig som 
oppgaveløsningen skjer annet sted.  
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• Etablering av nye tjenestetilbud i et regionalt helseforetak hvor et annet RHF 

tidligere har vært tjenesteyter. 
 
Her kan en tenke seg at en vil svekke grunnlaget for tjenestetilbud på tvers av regionale 
helseforetaksgrenser. Argumentet for etablering av tilbud kan være regional selvforsyning. På 
den annen side vil en kunne hevde at her må det samarbeides på tvers av grensene for å få 
kvalitetsmessige gode tilbud.  
 
Denne bestemmelsen må praktiseres med fornuft begge veier. Den kan ikke være slik å forstå 
at nødvendige og faglig fornuftige endringer i oppgaveløsning på store fagområder mellom 
helseforetak , som generer en viss økt pasientstrøm til naboregionen, skal føre til at en slik sak 
må godkjennes. Da vil det ansvar og den myndighet som er lagt på RHF forvitre og saker som 
omhandler slike endringer vil raskt kunne bli politisert. 
 
Tredje ledd: 
 
”Private sykehus som ikke omfattes av annet ledd og som omfattes av 
spesialisthelsetjenesteloven § 4 – 2 om legefordeling, skal søke om ny godkjenning ved 
endringer i virksomheten som innebærer utvidelse av tjenestetilbudet til å omfatte nye 
medisinske fagområder”. 
 
Kommentar: 
 
Bestemmelsen synes grei basert på følgende forutsetninger. Denne type virksomheter 
omfattes av legefordelingsbestemmelsene, derfor er muligheten for kapasitetsøkning regulert 
gjennom de bestemmelser som godkjenner etablering av nye stillinger. Videre heter det at 
søknad om ny godkjenning er knyttet til ”nye medisinske fagområder”. Dette begrepet er ikke 
her definert nærmere. Forståelsen av dette bør være ”medisinske hoved- og grenspesialiteter”.  
 
4. ledd: 
I fjerde ledd er det en bestemmelse om at private sykehus som ikke omfattes av 
spesialisthelsetjenestelovens bestemmelser må søke om ny godkjenning når en øker 
kapasiteten med mer enn 40 %(over 10 senger) eller at nye stillinger for radiografer og 
spesialister innen laboratoriefag eller radiologi øker med mer enn tre på to år. 
 
Kommentar: 
 
Denne bestemmelsen er viktig for Helse Nord RHF knyttet til rekrutteringssituasjonen av 
personell. De private sykehusene, slik status er nå, er først og fremst et supplement til det 
offentlige tjenestetilbudet. En økning i stillinger på dette felt vil særlig påvirke offentlig 
spesialisthelsetjenestes mulighet for å realisere kreftplanen som forutsetter mange nye 
stillinger. Foreslått bestemmelse synes å være en balansert avveining mellom de ulike 
interesser som her finnes. 
 
 
3. Vurdering – anbefaling 
 
Forslag til forskrift om godkjenning av sykehus representerer en rimelig avveining mellom 
hva staten kan håndtere som myndighetsutøver og det faktum at staten nå får ansvar for og 
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blir eier av spesialisthelsetjenesten. Fordi vi har aktører utenfor det offentlige(private 
selskaper og stiftelser) er det nødvendig å ha et lov- og forskriftsverk som sikrer 
likebehandling og som skiller statens rolle som eier og myndighetsutøver.  
 
For Helse Nord RHF er det avgjørende at forskriftene sikrer at private helsetjenestetilbud, 
som ikke omfattes av legefordelingsordningen, reguleres på områder hvor det er stor knapphet 
på personell og hvor en ukontrollert vekst  kan bidra til å underminere realiseringen av viktige 
helsepolitiske mål innenfor det offentlige system.  
 
Det kan stilles spørsmål ved kravet til søknad om ny godkjenning av sykehus knyttet til 
volum i kr. på bygge- og vedlikeholdsinvesteringer.  Dette fordi disse allikevel behandles i 
foretaksmøtet. Mest sannsynlig vil de også være på et nivå som krever omtale i SHDs 
budsjett. Da bør også godkjenning som sykehus ligge inne i behandlingen. For å redusere 
omfanget av godkjenningsprosesser bør det bare stilles krav om godkjenning av  prosjekter 
som ikke gjennom øvrig saksbehandling har måttet forholde seg til dette.   
 
Krav til  søknad om ny godkjenning ved endringer i tjenestetilbudet, som får vesentlig 
betydning for et annet regionalt helseforetaks tjenestetilbud, må defineres til å representerer 
funksjoner av regional eller flerregional karakter.  
 
Innstilling til vedtak: 

1.  Styret for Helse Nord RHF viser til høringsnotatet og saksframlegget. 
 
2. Bare prosjekter som ikke gjennom saksbehandlingen forøvrig har måttet forholde 
      seg til kriteriene for godkjenning av sykehus må sende ny søknad. 
      
3. Styret for Helse Nord RHF slutter seg til forslagene som regulerer private 

helsetjenestetilbud. 
 
4. Krav til søknad om ny godkjenning ved endring av tjenestetilbud må være knyttet 

til endringer i tjenestetilbud av regional eller flerregional karakter. 
       

 
 

Olav Helge Førde 
Styreleder 

 
 
Vedlegg: Høringsnotat forskrift om godkjenning av sykehus m.m. 
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Høringsnotat – forskrift om 
godkjenning av sykehus m.m. 
 

1 Innledning 
Departementet sender med dette på høring utkast til forskrift om godkjenning av sykehus 
m.m. Ved lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. er det besluttet at staten skal overta 
ansvaret for og eierskapet til spesialisthelsetjenesten. I loven er det gjort endringer blant annet 
i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. Det tas sikte på at endringene skal 
tre i kraft 1. januar 2002. Forskriften skal hjemles i lov 2. juli 1999 nr. 61 om 
spesialisthelsetjenesten (spesialisthelsetjenesteloven) § 4-1.  
Forskriften innebærer flere endringer i forhold til gjeldende forskrift av 1. desember 2000 nr. 
1207 om godkjenning av sykehus og tilskudd til byggearbeider ved sykehus. Det foreslås 
blant annet endringer i bestemmelsen i § 4 om krav om godkjenning, knyttet til reglene for 
hvilke endringer i sykehusvirksomhet som krever ny godkjenning. Videre foreslås 
bestemmelsen i § 6 om sentrale hensyn ved behandlingen av søknaden opphevet. Hvilke 
hensyn som er relevante ved behandlingen av søknader, følger direkte av 
spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 tredje ledd.  
Når det gjelder bestemmelsene om tilskudd til byggearbeider ved sykehus i gjeldende 
forskrift kapittel 4, vises til at helseforetaksloven opphever hjemmelen i 
spesialisthelsetjenesteloven § 6-3 for disse bestemmelsene. Helseforetaksloven § 53 nr. 5 
fastsetter imidlertid en overgangsordning for private sykehus, som gir hjemmel for å 
videreføre dagens refusjonsregler for disse. Det vil bli fastsatt egen forskrift om refusjon til 
byggearbeider ved private sykehus som omfattes av overgangsordningen. 
 

2 Gjeldende rett 
 

2.1 Innledning 
Det følger av spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 at sykehus må godkjennes av departementet 
før det kan yte helsetjenester. Videre følger av bestemmelsen at departementet kan gi forskrift 
om at det kreves godkjenning av departementet for andre typer helseinstitusjoner og 
helsetjenester enn sykehus og for vesentlige endringer i helseinstitusjoner eller tjenestetilbud 
som har godkjenning. I § 4-1 tredje ledd presiseres hvilke hensyn som er relevante ved 
vurderingen av om godkjenning skal gis. Det følger av bestemmelsen at det blant annet kan 
legges vekt på om samfunnsmessige eller faglige hensyn taler for at godkjenning gis. Videre 
kan det legges vekt på om helseinstitusjonen eller helsetjenesten er tatt inn på regional 
helseplan og om de tjenester som skal ytes pasientene synes forsvarlige. 
Ved kgl.res 1. desember 2000 er det gitt forskrift om godkjenning av sykehus og tilskudd til 
byggearbeider ved sykehus. I forskriften gis bestemmelser om krav til sykehus som driver 
medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet, krav om godkjenning og tilskudd til 
byggearbeider ved sykehus.  
 

2.2 Krav til sykehus som driver medisinsk 
laboratorie- og røntgenvirksomhet 
Det følger av forskriften at sykehus som driver medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet 
skal gi råd og veiledning til rekvirenten om nytte av ulike undersøkelser og delta i 
befolkningsundersøkelser satt i gang av sentrale helsemyndigheter. Sykehus som inngår i 
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regional helseplan og statlig finansierte sykehus skal videre delta i forebyggende arbeid og 
avgi uttalelse som gjelder hygiene eller infeksjonsmedisin på anmodning fra sentrale 
helsemyndigheter. Også annet regelverk stiller krav til medisinsk laboratorie- og 
røntgenvirksomhet og forskriftens krav er således ikke uttømmende.  
 

2.3 Krav om godkjenning 
I forskriften kapittel 3 reguleres krav til godkjenning. Nye sykehus skal godkjennes. 
Godkjente sykehus som får dekket godkjente drifts- og vedlikeholdsutgifter av en 
fylkeskommune og som inngår i regional helseplan, skal søke om ny godkjenning ved 
bygging, utbygging eller ombygging av sykehus, der utgiftene til byggearbeid og utstyr er 
anslått til totalt 50 millioner eller mer. Det følger av forskriften kapittel 4 at godkjente utgifter 
til byggearbeider ved disse sykehusene gir grunnlag for refusjon fra staten. Det er derfor 
behov for kontroll med større byggearbeider som utløser slik refusjon. Videre følger at 
dersom godkjente sykehus som omfattes av forskriften kapittel 4 vedtas omdannet til 
aksjeselskap eller stiftelse, skal omdanningen fremlegges for departementet for vurdering av 
om endringen i tilknytningsform er en vesentlig endring som krever at sykehuset godkjennes 
på nytt. I regionale helseplaner står funksjonsfordeling og lokalisering av tjenestetilbudene 
ved sykehus som får dekket utgifter til drift og vedlikehold som sentralt. Behovet for statlig 
styring av disse sykehusene anses etter gjeldende rett å være tilstrekkelig ivaretatt gjennom 
departementets vedtakelse av regionale helseplaner, med unntak av de forhold som er nevnt 
over.  
Når det gjelder private sykehus som ikke får dekket utgifter til drift og vedlikehold av en 
fylkeskommune, sondres det i godkjenningsbestemmelsen mellom sykehus som er omfattet 
av legefordelingsordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 5-5 og sykehus som ikke er 
omfattet av ordningen. Sykehus omfattet av legefordelingsordningen skal søke om ny 
godkjenning ved endringer som innebærer utvidelse av tjenestetilbudet til å omfatte nye 
medisinske fagområder. Det anses ikke å være behov for å regulerer kapasitetsutvidelser 
utover dette.  
Når det gjelder sykehus som ikke er omfattet av legefordelingsordningen, det vil si de såkalte 
"helprivate sykehus", gis det relativt detaljerte regler om hvilke endringer som krever 
godkjenning. Godkjenningskriteriene er knyttet til utvidelser til nye medisinske fagområder, 
utvidelser med et visst antall senger og ansettelse av nye legespesialister og radiografer.  
 

2.4 Tilskudd til byggearbeider ved sykehus 
I forskriften kapittel 4 er det, med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 6-3, gitt 
bestemmelser om kapitalrefusjon. Bestemmelsene innebærer i hovedsak en videreføring av 
bestemmelsene i tidligere forskrift om refusjon av godkjente kostnader til amortisering og 
renter gitt med hjemmel i sykehusloven (fastsatt ved kgl.res 21. februar 1986).  
Det følger av forskrift om godkjenning av sykehus og tilskudd til sykehus § 9 at godkjente 
utgifter for byggearbeider ved sykehus som inngår i regional helseplan og som får dekket 
utgiftene til drift og vedlikehold av en fylkeskommune, gir grunnlag for refusjon. Dette 
gjelder også godkjente utgifter til utstyr i forbindelse med slike byggearbeider.  
 

3 Lov 15. juni 2001 nr. 93 om 
helseforetak m.m. 
(helseforetaksloven) 
I lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) § 54 nr. 12 om endringer 
i andre lover, videreføres bestemmelsen i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 med en mindre 
endring i bestemmelsens tredje ledd.  
 

3.1 Skal departementet styre som eier eller som 
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myndighet? 
Statens muligheter til å pålegge fylkeskommunen plikter er begrenset som følge av 
legalitetsprinsippet, det vil si at staten må ha hjemmel i lov eller annet særskilt 
hjemmelsgrunnlag dersom det skal legges plikter på fylkeskommuner eller fylkeskommunal 
virksomhet som sykehus og annen spesialisthelsetjeneste. Gjennom helseforetaksloven 
overføres ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene til staten. Statens ansvar 
skal utøves ved at det opprettes statlig eide regionale helseforetak som får ansvar for å sørge 
for et tilbud av spesialisthelsetjenester innen de respektive helseregioner. Staten vil kunne 
velge å styre de regionale helseforetakene gjennom sin posisjon som eier. Ettersom de 
regionale helseforetakene organiseres som selvstendige rettssubjekter, må eierstyringen 
imidlertid skje etter visse formkrav. Det følger av helseforetaksloven § 16 at statens 
eierstyring skal skje gjennom foretaksmøte. Ved vurderingen av i hvilken grad styring bør 
skje i lovs form, har departementet lagt vekt på flere hensyn. Blant annet tilsier likhetshensyn 
at statlig virksomhet bør reguleres i lov dersom tilsvarende regler skal gjelde for privat 
virksomhet. I enkelte tilfelle vil det imidlertid være vanskelig å vurdere hvor grensen går 
mellom eierstyring og myndighetsstyring av offentlig virksomhet og i hvilke tilfelle de ulike 
virkemidlene bør benyttes. 
Departementet vurderte i forbindelse med Ot.prp nr. 66 (2000-2001) om lov om helseforetak 
m.m. hvorvidt godkjenningsbestemmelsen i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 skulle 
videreføres. Det følger proposisjonen at krav til godkjenning av helseinstitusjoner og 
helsetjenester vil være av vesentlig betydning for å unngå etablering av institusjoner og 
tjenester som ikke oppfyller kravet til forsvarlighet. Godkjenningsordningen er videre et 
virkemiddel som kan bidra til å fremme rasjonell utnyttelse av de samlede ressurser innen 
helsevesenet. Behovet for godkjenning gjør seg særlig gjeldende for private institusjoner som 
ikke er omfattet av offentlige planer for spesialisthelsetjenesten. En godkjenningsordning gir 
mulighet for å kontrollere omfanget av etablering av helseinstitusjoner eller utvidelser av 
virksomheten ved institusjoner som ikke inngår i det offentlige tilbudet og som vil kunne 
trekke for eksempel helsepersonellressurser ut av det offentlige tjenestetilbudet. Også når det 
gjelder statlig eide sykehus vil det være viktig at det sikres kontroll gjennom en 
godkjenningsordning. Når det gjelder godkjenning av statlige sykehus vil det ofte være slik at 
de politiske og samfunnsmessige hensyn er vurdert før godkjenningssøknad foreligger. I 
forhold til gjeldende rett skjer en slik vurdering i forbindelse med departementets vurdering 
av de regionale helseplanene. Etter en overføring av sektoransvaret, vil det være aktuelt at en 
vurdering av de politiske og samfunnsmessige hensyn skjer i forbindelse med fremleggelse av 
helseforetakenes planer i henhold til lov om helseforetak § 34.  
 

3.2 Helseforetaksloven § 34 Årlig melding mv. 
om virksomheten i regionalt helseforetak 
Ved helseforetaksloven § 54 nr. 12 oppheves bestemmelsene om regionalt samarbeid om 
spesialisthelsetjenesten. Behovet for samordning på regionalt nivå som var begrunnelsen for 
formaliseringen av det regionale samarbeidet, skal etter helseforetaksloven ivaretas gjennom 
inndeling i helseregioner med et regionalt helseforetak i hver region.  
Etter helseforetaksloven § 34 skal regionale helseforetak hvert år utarbeide en årlig melding 
om foretaket og foretakets virksomhet som forelegges departementet. Bestemmelsen 
formaliserer en løpende og automatisk informasjonsplikt. I tillegg til å omtale foregående år, 
skal meldingen inneholde virksomhetenes plan for de kommende år. Planen skal legge til 
rette for politisk styring av foretakets langsiktige utvikling. Bestemmelsen regulerer en 
oppadgående informasjonsplikt og innebærer ikke at departementet skal godkjenne planen. 
Departementet kan imidlertid, om ønskelig, behandle planen i foretaksmøtet og gi instrukser 
om endringer. Meldingen vil blant gi departementet grunnlag for melding til Stortinget om 
spesialisthelsetjenesten. 
Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i 
virksomhetens fremtidig drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av staten som eier og 
helsemyndighet. Denne delen av plandokumentet vil inngå i vurderingsgrunnlaget for 
behandlingen av de enkelte års statsbudsjett.  
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3.3 Helseforetaksloven § 30 Foreleggelse for 
departementet av saker av vesentlig betydning 
Etter helseforetaksloven § 30 skal foretaksmøtet i regionalt helseforetak fatte vedtak i saker 
som antas å være av vesentlig betydning for foretakets virksomhet eller løsningen av fastsatte 
målsetninger eller oppgaver. Det samme gjelder andre saker som antas å ha prinsipielle sider 
av betydning eller som antas å kunne ha vesentlige samfunnsmessig virkninger. Eksempler på 
saker som omfattes av bestemmelsen vil kunne være utskilling av større deler av 
virksomheten, vedtak som vil endre virksomhetens karakter, deltakelse i omfattende 
samarbeidsvirksomhet som vil påføre foretaket omfattende ansvar, avtaler med tredjemann 
som får vesentlig betydning for foretaket eller andre større omlegginger av driften. Beslutning 
om nedleggelse av sykehus kan være et eksempel på vedtak som skal fattes av foretaksmøtet i 
regionalt helseforetak. Ansvaret for å forelegge saker som angår helseforetak er lagt på det 
regionale helseforetaket som eier av helseforetaket. Saken vil dermed bli behandlet i styret i 
regionalt helseforetak før saken kommer til foretaksmøtet. 
 

4 Departementets vurderinger 
 

4.1 Krav til sykehus som driver medisinsk 
laboratorie- og røntgenvirksomhet 
Det foreslås en endring i forhold til gjeldende forskrift § 3 annet ledd ved at det fastsettes at 
sykehus som driver medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet skal drive kvalitetskontroll 
med egen virksomhet. Særlig når det gjelder medisinske laboratorieprøver, er det viktig at 
disse kvalitetssikres og departementet finner derfor at dette bør sikres gjennom bestemmelser 
i forskriften.  
 

4.2 Krav om godkjenning 
Det følger av spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 at etablering av nytt sykehus skal godkjennes 
og at departementet i forskrift kan bestemme at vesentlige endringer i godkjent virksomhet 
skal godkjennes. 
Departementet foreslår relativt omfattende endringer i forhold til godkjenningsbestemmelsen 
i gjeldende forskrift § 4 når det gjelder ved hvilke endringer i offentlig virksomhet det skal 
søkes om ny godkjenning.  
Forslaget innebærer at statlige sykehus og private sykehus som mottar driftstilskudd fra et 
regionalt helseforetak, skal søke om ny godkjenning ved endringer i virksomheten som 
innebærer byggearbeider anslått til mer enn 250 millioner. Byggearbeider i den 
størrelsesorden det her er snakk om anses å være av så stor betydning for det totale 
tjenestetilbud, at saken bør vurderes av departementet som godkjenningsmyndighet. Det skal 
også søkes om godkjenning ved endringer i sykehusvirksomhet som vil få vesentlig 
betydning for tjenestetilbudet i andre regionale helseforetak. Departementet legger til grunn at 
dette vil kunne være saker som i henhold til helseforetaksloven § 30 skal avgjøres av 
foretaksmøtet i det regionale helseforetaket. Dette vil være saker av en slik betydning at det 
vil være behov for en vurdering av departementet som godkjenningsmyndighet i forhold til å 
sikre at helsepolitiske og medisinskfaglige hensyn er ivaretatt og at tjenestetilbudet er 
forsvarlig.  
Departementet viser til at de årlige meldingene fra de regionale helseforetakene (jf. 
helseforetaksloven § 34), kan bidra til å gi departementet informasjon om fremtidige 
godkjenningssaker, men at departementet ikke skal godkjenne den plan for de kommende år 
som fremlegges som en del av meldingen.  
Når det gjelder private sykehus som ikke mottar driftstilskudd fra et regionalt helseforetak, 
vises til at slike sykehus i utgangspunktet ikke er omfattet av bestemmelsen i 
spesialisthelsetjenesteloven § 4-2 om legefordeling. Det regionale helseforetaket vil 
imidlertid i en viss utstrekning, kunne stille vilkår om etterlevelse av 
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legefordelingsordningen. Dette vil blant annet kunne være aktuelt dersom det inngås 
omfattende avtale med et privat sykehus. Når det gjelder private sykehus som ikke mottar 
driftstilskudd men som er omfattet av legefordelingsordningen, foreslår departementet en 
bestemmelse om at det kreves godkjenning ved utvidelse av virksomheten til å omfatte nye 
medisinske fagområder. Det legges til grunn at behovet for kontroll med virksomheten utover 
dette er tilstrekkelig ivaretatt gjennom legefordelingsordningen, som vil begrense muligheten 
til å utvide kapasiteten.  
Når det gjelder de såkalte sykehus som ikke mottar driftstilskudd og som ikke er omfattet av 
legefordelingsordningen, foreslår departementet å videreføre godkjenningsreglene etter 
gjeldende forskrift. Dette innebærer at det skal søkes om godkjenning ved utvidelser av 
virksomheten til nye medisinske fagområder, utvidelser med mer enn et visst antall senger og 
opprettelse av nye stillinger for legespesialister og radiografer. Departementet viser til at det i 
forhold til disse sykehusene er behov for en strengere kontroll med kapasitetsutvidelser enn i 
forhold til sykehus som er omfattet av legefordelingsordningen etter 
spesialisthelsetjenesteloven § 4-2. 
 

5 Økonomiske og administrative 
konsekvenser 
Departementet legger til grunn at forskriften ikke vil medføre økonomiske eller 
administrative konsekvenser av vesentlig betydning. Det vises til at forskriften i hovedsak 
innebærer en videreføring av dagens godkjenningsbestemmelser for private sykehus. Etter 
gjeldende bestemmelser skal sykehus som mottar driftstilskudd fra en fylkeskommune og 
som inngår i regional helseplan, søke om godkjenning ved bygging, utbygging eller 
ombygging der utgiftene til byggearbeid og utstyr er anslått til 50 millioner eller mer. Etter 
forslaget til ny forskrift skal statlige sykehus og sykehus som mottar driftstilskudd fra 
regionale helseforetak søke om godkjenning ved byggearbeider anslått til 250 millioner eller 
mer. I tillegg skal det søkes om godkjenning ved endringer i sykehusvirksomhet som vil få 
vesentlige konsekvenser for andre regionale helseforetaks helsetjenester. Etter dette antar 
departementet at antall godkjenningssaker vil bli redusert i forhold til etter gjeldende rett.  
 

6 Merknader til de enkelte 
bestemmelser  
 

6.1 Merknader til kapittel 1 Formål og 
virkeområde  
Til § 1. Formål  
Det fremgår av bestemmelsen at forskriften skal bidra til rettferdig fordeling av 
helsetjenester. Til grunn for en rettferdig fordeling av helsetjenester ligger målet om 
likeverdig tilgang til helsetjenester.  
Forskriften skal også bidra til forsvarlige helsetjenester, ved at det er en viss kontroll med 
etableringen av slik virksomhet. I denne forbindelse vises imidlertid også til plikten til å drive 
virksomheten forsvarlig, internkontrollreglene og den kontroll som ligger i kravet til 
autorisasjon.  
Til slutt fremgår det av bestemmelsen at forskriften skal bidra til rasjonell utnyttelse av 
tilgjengelige ressurser. Viktige ressurser i denne forbindelse vil være arbeidskraft og kapital.  
Til § 2. Virkeområde 
Første ledd:  
Forskriften gjelder både somatiske og psykiatriske sykehus og avdelinger i slike sykehus.  
Departementet legger til grunn at sykehustjenester omfatter medisinsk undersøkelse og 
behandlingsvirksomhet som tilrettelegges slik at pasienten kan overnatte når dette er ønskelig 
eller nødvendig av medisinske grunner. Sykehus vil i tillegg kunne omfatte poliklinikk, så 
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lenge denne er en integrert del av sykehuset.  
I de tilfelle pasienter som oppholder seg på pasienthotell er innskrevet i sykehuset, vil 
regelverket som gjelder for sykehus også gjelde for oppholdet til disse pasientene. Den 
virksomhet ved pasienthotellet som knytter seg til pasienter innskrevet ved sykehuset blir å 
anse som en del av sykehusets virksomhet.  
Distriktspsykiatriske sentra (DPS) er organisert på ulike måter og yter et differensiert tilbud 
av tjenester. Denne institusjonstypen er under stadig utvikling og endring. 
Distriktspsykiatriske sentra kan være underlagt sykehus eller de kan være frittstående. En del 
av virksomheten ved de frittstående sentraene vil kunne falle inn under begrepet sykehus slik 
dette er forklart ovenfor. Disse institusjonene skal holdes utenfor begrepet sykehus. 
Distriktspsykiatriske sentra som organisatorisk og administrativt er underlagt sykehus vil 
imidlertid omfattes av begrepet sykehus.  
 

6.2 Merknader til kapittel 2 Krav til sykehus 
som driver medisinsk laboratorie- og 
røntgenvirksomhet  
Til § 3. Krav til sykehus som driver medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet  
Første ledd:  
Medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet defineres som virksomhet som krever 
spesialistkompetanse innen det relevante medisinske laboratoriefag eller innen medisinsk 
radiologi. Det vises til at det følger av forsvarlighetskravet at sykehuset må sørge for at den 
nødvendige spesialistkompetanse er tilknyttet virksomheten.  
Annet ledd:  
Av bestemmelsen fremgår hvilke oppgaver sykehus som driver laboratorie- og 
røntgenvirksomhet skal ivareta. Sykehusene skal drive kvalitetskontroll av egen laboratorie- 
og røntgenvirksomhet, gi råd og veiledning til rekvirenten om nytten av undersøkelser og 
delta i befolkningsundersøkelser satt i gang av sentrale helsemyndigheter. Et eksempel på 
slike befolkningsundersøkelser er mammografiscreening.  
 

6.3 Merknader til kapittel 3 Godkjenning av 
sykehus  
Til § 4 Krav om godkjenning  
Det følger av bestemmelsens første ledd at etablering av nytt sykehus skal godkjennes.  
I bestemmelsens annet, tredje og fjerde ledd er det gitt nærmere bestemmelser om hvilke 
endringer i allerede godkjent sykehus som utløser krav om ny godkjenning.  
Første ledd:  
Det fremgår av bestemmelsen at etablering av nye sykehus må godkjennes av departementet. 
Dette følger av spesialisthelsetjenesteloven § 4-1. Godkjenning må foreligge før sykehuset tas 
i bruk. Bestemmelsen er tatt med for å gi et dekkende bilde av hva som krever godkjenning.  
Annet ledd: 
I annet ledd reguleres krav til godkjenning av endringer i statlige sykehus. Byggearbeider 
anslått til samlet med enn 250 millioner anses å være av så stor betydning at slike endringer i 
virksomheten bør utløse krav om godkjenning. Videre kreves ny godkjenning ved endringer i 
virksomheten ved statlige sykehus som vil få vesentlige konsekvenser for andre regionale 
helseforetaks tjenestetilbud. Dette vil blant annet kunne dreie seg om kapasitetsendringer eller 
opprettelse eller nedleggelse av medisinske fagområder.  
Tredje ledd: 
I tredje ledd reguleres krav til godkjenning av endringer i private sykehus som omfattes av 
bestemmelsen om legefordeling i spesialisthelsetjenesteloven § 4-2 og som ikke omfattes av 
annet ledd. Det vil videre kunne være aktuelt å stille vilkår om etterlevelse av 
legefordelingsordningen også overfor private sykehus som ikke mottar driftstilskudd fra det 
offentlige. Dette vil kunne skje i forbindelse med inngåelse av omfattende avtaler med private 
tjenesteytere om kjøp av tjenester. Det følger av tredje ledd at det kun er endringer som 
innebærer en utvidelse av tjenestetilbudet til å omfatte nye medisinske fagområder som vil 
kreve ny godkjenning. Dersom sykehuset utvider sin virksomhet til å omfatte andre 
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medisinske fagområder enn det sykehuset er godkjent for, må dette således godkjennes. 
Ettersom disse sykehusene er omfattet av legefordelingsordningen, er det ikke behov for å 
regulere kapasitetsutvidelser utover dette.  
Fjerde ledd:  
I fjerde ledd reguleres krav til godkjenning av endringer i sykehus som ikke får dekket 
driftsutgiftene av et regionalt helseforetak og som heller ikke omfattes av 
legefordelingsordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 4-2. Denne bestemmelsen vil 
gjelde såkalte helprivate sykehus. Det følger av bestemmelsen at endringer som innebærer en 
utvidelse av tjenestetilbudet til å omfatte nye medisinske fagområder vil kreve ny 
godkjenning.  
Videre kreves det godkjenning ved utvidelse av antall senger med mer enn 40% eller med 
mer enn 10 senger i forhold til allerede godkjent sengeantall. I tilfelle hvor 40% av antall 
senger ved sykehuset ikke blir et antall hele senger, må tallet avrundes i henhold til vanlige 
avrundingsregler. Dersom sykehuset er godkjent for 4 senger, blir 40% av dette 1,6 senger. I 
dette tilfellet vil sykehuset måtte søke om ny godkjenning ved opprettelse av mer enn 2 nye 
senger. Bestemmelsen om godkjenning ved utvidelser av antall senger med mer enn 40% 
kommer kun til anvendelse ved utvidelser med færre enn 10 senger. Bestemmelsen gjelder i 
forhold til det sengeantall som opprinnelig er godkjent, uavhengig av hvor mange år det går 
før sykehuset har utvidet sengeantallet med mer enn 40% eller med mer enn 10 senger. 
Dersom et sykehus i 2002 godkjennes for 10 senger og sykehuset i 2005 ønsker å opprette 
seng nummer 15, må det søkes om ny godkjenning.  
Ved opprettelse av mer enn tre nye stillinger i løpet av en to års periode for radiografer eller 
legespesialister innen medisinske laboratoriefag eller radiologi, skal opprettelsen av nye 
stillinger forelegges departementet for vurdering av om opprettelsen innebærer en vesentlig 
endring som krever ny godkjenning. Taket på 3 stillinger angir en samlet ramme for de to 
gruppene helsepersonell. Dersom det i en to års periode er opprettet to stillinger for 
radiografer, kan det derfor kun opprettes en ny stilling for legespesialist innen medisinske 
laboratorie- eller røntgenfag i løpet av samme år uten at spørsmålet om opprettelse av nye 
stillinger forelegges departementet for vurdering. Departementet viser til at det innen 
medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet er et særskilt behov for å regulere 
helsepersonellressursene.  
Femte ledd:  
Det fremgår av bestemmelsen i fjerde ledd at endringer i godkjent sykehus etter 
bestemmelsene i annet og tredje ledd ikke kan gjennomføres før godkjenning foreligger. Det 
vises i denne forbindelse også til bestemmelsen i første ledd om at sykehus må være godkjent 
før det kan tas i bruk.  
Sjette ledd:  
I bestemmelsen presiseres at sykehus godkjent før denne forskrift trer i kraft, er å anse som 
godkjent også etter at forskriften er trådt i kraft. Dette gjelder også laboratorie- og 
røntgenvirksomhet som drives integrert i sykehus.  
Til § 5 Krav til søknaden 
Det fremgår av bestemmelsen at hovedfunksjonsprogrammet skal vedlegges søknaden. Det 
vises til departementets veileder for hovedfunksjonsprogrammet. 
Til § 6 Adgangen til å trekke godkjenningen tilbake  
Det følger av bestemmelsen at departementet kan trekke godkjenningen tilbake dersom 
virksomheten ikke drives forsvarlig. Det vises i denne forbindelse til 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 som stiller krav til forsvarlig virksomhet. 
Det følger videre av bestemmelsen at dersom vilkår som er satt til godkjenning, jf. § 6 annet 
ledd ikke overholdes, kan departementet trekke godkjenningen tilbake dersom dette er i 
samsvar med de alminnelige forvaltningsmessige regler for omgjøring. Det vises til 
forvaltningsloven § 35 om omgjøring av vedtak uten klage.  
 

6.4 Merknader til kapittel 4 Endring og 
ikraftsetting  
Til § 7 Ikrafttredelse  
Forskriften trer i kraft 1. januar 2002. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om 
godkjenning av sykehus og tilskudd til byggearbeider ved sykehus. 
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7 Utkast til forskrift om 
godkjenning av sykehus m.m.  
Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet… med hjemmel i lov av 2. juli 1999 nr. 61 om 
spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1 a fjerde ledd, § 4-1lov …om helseforetak § 53 nr. 5 tredje 
ledd.  
 

7.1 Kapittel 1 Formål og virkeområde  
§ 1. Formål  
Forskriften skal bidra til rettferdig fordeling av helsetjenester, forsvarlige helsetjenester og 
rasjonell utnyttelse av tilgjengelige ressurser.  
§ 2. Virkeområde  
Forskriften gjelder godkjenning av somatiske og psykiatriske sykehus.  
 

7.2 Kapittel 2 Krav til sykehus som driver 
medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet  
§ 3 Krav til sykehus som driver medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet  
Med medisinsk laboratorievirksomhet menes medisinsk virksomhet som analyserer og 
diagnostiserer prøver og som gir undersøkelse og behandling som krever 
spesialistkompetanse innen det relevante medisinske laboratoriefag. Med medisinsk 
røntgenvirksomhet menes medisinsk virksomhet som gir pasienter røntgenundersøkelse og 
diagnostikk og røntgenterapi som krever spesialistkompetanse i medisinsk radiologi.  
Sykehus som driver medisinsk laboratorie- eller røntgenvirksomhet skal gi råd og veiledning 
til rekvirenten om nytte av ulike undersøkelser, føre kvalitetskontroll med egen virksomhet og 
delta i befolkningsundersøkelser som er satt i gang av sentrale helsemyndigheter.  
Statlig finansierte sykehus som driver medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet skal også 
delta i forebyggende arbeid og avgi uttalelse i spørsmål som gjelder hygiene eller 
infeksjonsmedisin på anmodning fra lokale eller sentrale helsemyndigheter.  
 

7.3 Kapittel 3 Godkjenning av sykehus  
§ 4 Krav om godkjenning  
Etablering av sykehus må godkjennes av departementet før det kan yte helsetjenester, jf. 
spesialisthelsetjenesteloven § 4-1.  
Statlige sykehus og private sykehus som får dekket utgifter til drift og vedlikehold av et 
regionalt helseforetak skal søke om ny godkjenning ved bygging, utbygging eller ombygging 
av sykehus der byggearbeidene er anslått til samlet 250 millioner eller mer. Videre skal det 
søkes om godkjenning ved endringer i sykehusvirksomhet som får vesentlige konsekvenser 
for andre regionale helseforetaks tjenestetilbud.  
Private sykehus som ikke omfattes av annet ledd og som omfattes av 
spesialisthelsetjenesteloven § 4-2 om legefordeling, skal søke om ny godkjenning ved 
endringer i virksomheten som innebærer utvidelse av tjenestetilbudet til å omfatte nye 
medisinske fagområder. 
Private sykehus som ikke omfattes av spesialisthelsetjenesteloven § 4-2 om legefordeling skal 
søke om ny godkjenning ved endringer i virksomheten som innebærer utvidelse av 
tjenestetilbudet til å omfatte nye medisinske fagområder eller utvidelse av antall senger med 
mer enn 40% eller med mer enn 10 senger i forhold til allerede godkjent sengeantall. 
Opprettelse av mer enn tre nye stillinger i løpet av to år samlet for radiografer eller 
legespesialister innen medisinske laboratoriefag eller radiologi skal forelegges departementet 
for vurdering av om opprettelsen innebærer en vesentlig endring som krever ny godkjenning.  
Endringer i godkjent sykehus etter bestemmelsene i annet og tredje ledd kan ikke 
gjennomføres før godkjenning foreligger.  
Sykehus som er blitt godkjent før denne forskriftens ikrafttreden skal fremdeles anses som 
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godkjent.  
§ 5 Krav til søknaden 
Hovedfunksjonsprogrammet skal vedlegges søknaden. 
§ 6 Adgang til å trekke godkjenningen tilbake  
Godkjenning kan trekkes tilbake dersom virksomheten ikke drives forsvarlig. Ved brudd på 
vilkår knyttet til godkjenningen, kan godkjenningen trekkes tilbake dersom dette er i samsvar 
med de alminnelige forvaltningsrettslige regler om omgjøring.  
 

7.4 Kapittel 4 Ikraftsetting 
§ 7 Ikrafttredelse  
Forskriften trer i kraft 1. januar 2002. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om 
godkjenning av sykehus og tilskudd til byggearbeider ved sykehus fastsatt ved kgl.res av 1. 
desember 2000 med hjemmel i 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1 a 
fjerde ledd, § 4-1 og lov…om helseforetak § 53 nr. 5.  
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Styresak nr: 35/01 
Behandles : 16.10.01 
 
 
Helseforetakstilknytning for spesialister med driftsavtale  
 
1. Innledning. 
 
I helseregionen har fylkeskommunen inngått avtaler om driftstilskudd til en rekke 
privatpraktiserende spesialister. Disse omfattes også av reformen, staten overtar også denne 
del av spesialisthelsetjenesten.  
 
Styret for Helse Nord RHF fattet i sak  16 /01 vedtak om at en skulle komme tilbake med 
forslag til helseforetakstilknytning for disse. Her legges fram forslag om hvilke foretak som 
skal overta ansvaret for hvilke avtaler. Også her legges til grunn geografiske forhold. Videre 
fremmes forslag til en handlingsregel ved ledighet i en hjemmel. 
 
2. Problemstilling. 
 
2.1 Ansvar for avtaler om driftstilskudd til spesialister. 
 
I innst. O nr. 118(2000 – 2001)Innstilling fra sosialkomiteen om lov om helseforetak heter det 
følgende om hvilket foretaksnivå som skal ha ansvar for drift av helsetjenester: 
 
”Flertallet vil understreke behovet for den oppgavedeling som ligger mellom det regionale 
helseforetaket og helseforetakene, der helseforetakene skal stå for driftsdelen av 
virksomhetene, og de regionale foretakene bl.a. skal stå for planlegging og tilrettelegging”. 
 
Det følger av dette at ansvaret for driften av avtaler om driftstilskudd hører hjemme hos 
helseforetakene. 
 
2.2 Ansvar for drift av avtaler om driftstilskudd – foretakenes oppgaver. 
 
Spesialistavtalene vil finansieres gjennom  driftstilskudd fra helseforetakene, egenandeler fra 
brukerne og refusjon fra RTV. De representerer, på fagområdene hvor de finnes, en betydelig 
kapasitet og mulighet for store behandlingsvolum. De er ofte kjennetegnet av små enheter, 
mye deltids virksomhet, hvor det er høyt fokus på behandlingsaktivitet og lite ”administrativt 
plunder og heft”. Dette gjør slike enheter verdifulle på de fagområder hvor det er naturlig å 
organisere behandling gjennom enheter utenfor sykehus. I praksis skaper slike ordninger en 
mer differensiert behandlingsorganisasjon.  
 
Utfordringene for foretakene ligger i å 
 
• Integrere spesialister med driftsavtale i den samlede oppgaveløsning foretaket har ansvar 

for overfor sin befolkning slik at vi får en mest mulig likeverdig og effektiv tjeneste. Dette 
må, så lenge de avtalemessige rammene gir hjemmel for det, bety at spesialister med 
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driftsavtaler skal prioritere oppgaveløsning innenfor offentlige helsepolitiske mål og på de 
områder hvor de best supplerer øvrig spesialisthelsetjeneste 

 
• Integrere spesialister med driftsavtaler i det faglige miljø, stimulere til deltakelse i arbeid 

med kvalitetssikring, undervisning og utdanning etc. 
 
Her vil foretakene stå overfor nye utfordringer da mange spesialister med driftsavtale i stor 
grad har drevet sin virksomhet autonomt i forhold til offentlige sykehus. 
 
2.3 Avtaler om driftstilskudd – forslag til foretakstilknytning. 
 
Nedenfor følger en oversikt over hvilke avtaler som i dag eksisterer med forslag om hvilket 
foretak den enkelte avtale bør gis tilknytning til. 
 
Helseforetaket Finnmark: 
 
Avtalestørrelse Navn Spesialitet Lokalisering 
1.00 Egil Utsi Kardiologi Karasjok 
1.00 Per Somby Øye Lakselv 
  
Helseforetaket RiTø: 
 
Avtalestørrelse Navn Spesialitet Lokalisering 
1.00 Øyelege Lyslo AS Øye Tromsø 
1.00 Hans Eriksen Øye Tromsø 
1.00 E.Widerøe AS Øye Tromsø 
1.00 Nitter AS Øye Tromsø 
1.00 Fauken Greve Øye Tromsø 
0.20 Yildis Arøz Øye  Tromsø 
1.00 Aleksander Stojanovic Øye Tromsø 
1.00 Tromsø øre-nese-hals 

klinikk 
Øre-nese-hals Tromsø 

0.20 Mats Sandstrøm Anestesi Tromsø 
0.20 Dag Malm Indremedisin Tromsø 
0.20 Jon Florholmen Indremedisin Tromsø 
0.80 Nils Sørheim Gynekologi Tromsø 
1.00 Gynconsult AS Gynekologi Tromsø 
0.20 Tore Sørlie Psykiatri Tromsø 
0.20 Eivind Eckhoff Psykiatri Tromsø 
0.20 Olav Lund Psykiatri Sjøvegan 
0.20 Trond Bratlid Psykiatri Tromsø 
1.00 Psykiatri Consult AS 

V/Per A. Ellingsen 
Psykiatri Vettre(Asker) 

1.00 Bjørn Rafter Psykiatri Tromsø 
0.30 Knut Ivar Iversen Psykiatri Tromsø 
0.20 Martin Schuster Psykiatri Tromsø 
1.00 Øistein Breming Psykologi Tromsø 
0.25 Per Loftnes Psykologi Tromsø 
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Avtalestørrelse Navn Spesialitet Lokalisering 
0.25 John-Rolf Ellila Psykolog Tromsø 
0.25 Annelise Fredriksen Psykolog Tromsø 
0.30 Brit Wallin Backman Psykolog Tromsø 
0.80 Rigmor Moelv Psykolog Tromsø 
1.00 Reidun Thunes Brynildsen Psykolog Tromsø 
1.00 Olger Storfjell Psykolog Tromsø 
 
Helseforetaket Nor-Tro: 
 
Avtalestørrelse Navn Spesialitet Lokalisering 
0.75 Paal Bentsen Øre-nese-hals Narvik 
1.0 Jens Kratholm Øye Narvik 
0.80 Arne E. Johansen Øye Narvik 
0.10 Jan Arne Lund Revmatologi Narvik 
1.00 Willy Nøstdahl Gynekologi Narvik 
1.00 Stig Tønseth Øye Sortland 
1.00 Erik Zadig Øre-nese-hals Myre 
0.30 Svante Luttrup Øre-nese-hals Myre 
0.30 Magnus Jannert Øre-nese-hals Myre 
1.00 Stig Olaussen Psykologi Harstad 
0.25 Knut Lynum Psykologi Harstad 
 
Helseforetaket NSS: 
 
Avtalestørrelse Navn Spesialitet Lokalisering 
0.50 Hans Elverland Øre-nese-hals Gravdal 
1.00 Viggo Bøckmann Øre-nese-hals Bodø 
0.20  Jens Taarnhøj Øye Leknes 
1.00 Tom Skau Øye Bodø 
0.80 Elisabeth Steen Øye Fauske 
0.80 Per K. Lund Øye Bodø 
0.20 David Simonsen Øye Bodø 
1.00 Berit Borgen Øye Bodø 
0.25  Bjørn Bergsdal Kirurgi/ortope

di 
Gravdal 

1.00 Rolf Aune Kirurgi Bodø 
1.00 Raymond Mortsensen Kirurgi/urolog

i 
Bodø 

1.00 Gunnar Aas-Aune Kirurgi/ortope
di 

Bodø 

0.25 Jermund O. Liljedahl Indremedisin Gravdal 
0.50  Tor Claudi Indremedisin Bodø 
0.50 Johan Sandvik Kardiologi Bodø 
1.00 John Sverre Nordahl Hud Bodø 
1.00 Terje Skotheim Gynekologi Bodø 
1.00 Aage J. Steffensen Gynekologi Bodø 
0.25 Jon Øyvind Odland Gynekologi Bodø 
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1.00 Arne Schiefloe Gynekologi Bodø 
0.10 Jan Arne Lund Revmatologi Ørnes 
0.20 Anne Marit Rosenlund Psykiatri Bodø 
0.25 Grazyna Banach Psykiatri Bodø 
0.25 Andrzei Banach Psykiatri Bodø 
0.80 Jon Langvik Hansen Psykiatri Bodø 
1.00 Helge Hansen Psykiatri Fauske 
0.50 Lasse Djerv Psykiatri Bodø 
0.20 Reidun Mæsel Kolvik Psykiatri Inndyr/Ørnes 
1.00 Per Erik Guttelvik Psykologi Bodø 
1.00 Tom Arne Bakkemo Psykologi Bodø 
0.33 Leif Egerdahl Psykologi Bodø 
0.30 John Sjøvoll Psykologi Bodø 
0.60 Mildrid Valvik Psykologi Bodø 
0.20 Einar Aspen Psykologi Gravdal 
 
Helseforetaket Helgeland: 
 
Avtalestørrelse Navn Lokalisering Spesialitetet 
0.20 Eivind Støen Mo i Rana Øre-nese-hals 
0.70 Rov B. Langseth Sandnessjøen Øre-nese-hals 
0.20 Gunnar Franzen Sandnessjøen Øre-nese-hals 
0.30 Inger lise Haakstad Sandnessjøen Øre-nese-hals 
1.00 Knut Resselmo Mo i Rana Øye 
0.75 Ronald Nikolaisen Hommelstø Øye 
0.32 Ole Nils Tvenning Mosjøen Øye 
0.37 Pål Olsen Mo i Rana Hud 
0.37 John Sverre Nordahl Mo i Rana Hud 
0.20 Jan Holt Mo i Rana Pediatri 
0.20 Aslak Himle Mo i Rana  Psykolog 
1.00 Gunnar Karoliussen Mo i Rana Psykolog 
1.00 Asle Caspersen Ylvingen Psykologi 
    
 
 
2.4 Forslag til handlingsregel ved ledighet i hjemmel. 
 
Driftsavtalene som eksisterer i dag er etablert med utgangspunkt i forskjellige forhold. Det 
kan være: 
 
• En vurdering av eksisterende behov og ønsket om å etablere en differensiert rasjonell 

driftsform 
• En rekke spesialister hadde, knyttet til endringer i avtaleverket, rett til driftsavtaler med 

det offentlige 
• Etablering som følge av ulike personellmessige forhold 
 
Dagens avtaleverk gir anvisning for hvordan situasjonen skal håndteres ved ledighet i 
hjemmel. I prinsippet kan dette løses på to måter 
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• Utlysning av ledig hjemmel 
• Innløsning av hjemmel ved at den siste innehaver av hjemmelen løses ut etter nærmere 

definerte kriterier for et økonomisk oppgjør. Da står hjemmelsinnehaver(i framtida RHF) 
fritt til, innenfor rammene for regulering av legestilinger, å disponere hjemmelen som de 
vil. 

 
Helseforetakene skal ha ansvar for å håndtere ulike forhold omkring driftsavtaler med 
spesialister. Det kan imidlertid, i alle fall i en periode framover, tenkes situasjoner hvor Helse 
Nord RHF vil vurdere helsepolitiske forhold ved ledighet i en hjemmel. Dette kan 
eksempelvis være bl.a. 
 
• Overføring av en hjemmel til et annet geografisk område – annet helseforetak med tanke 

på utjevning av forskjeller i tilgjengelighet og forbruk 
• Omgjøring av  hjemmel  til annen spesialitet 
• Inndraging av hjemmel 
 
Et annet perspektiv kan være at helseforetakene, på sikt, får anledning til selv å drive en slik 
hjemmel. Et alternativ kan da være at en lar spesialister innen det angjeldende fagområde i 
sykehusene, etter turnus, får gjøre tjeneste i praksisen. Slik status er nå er det uklart om dette 
er mulig, men en slik utvikling kan være ønskelig for å skape en ytterligere mer differensiert 
behandlingsorganisasjon integrert i helseforetakene. Dette vil styrke muligheten for 
samhandling med den polikliniske virksomheten i helseforetakene.  
 
Et annet alternativ kan være at helseforetaket vurderer å ville trekke inn en slik hjemmel for å 
la den gå inn i bemanningen i driftsorganisasjonen. 
 
Det foreslås derfor en handlingsregel hvor helseforetak, som får ledig driftstilskudd, skal 
forelegge denne situasjonen for regionalt helseforetak før  hjemmel etter avtale med RHF kan 
lyses ut/holdes ledig/trekkes inn etc. På denne måten legges til rette for en regional 
koordinering i tråd med forutsetningene for reformen, samtidig som ansvaret for driftsavtaler 
med spesialister ivaretaes på foretaksnivå. 
 
3. Anbefaling. 
 
Det vises til ovennevnte oversikt over avtaler om driftstilskudd til private spesialister med 
forslag til foretakstilknytning. Avgjørende er: 
 
• at ansvar for og drift av spesialistavtalene legges på  
      helseforetaksnivå, og  
 
• at tjenestene integreres i og tilpasses det totale tjenestetilbudet 
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Innstilling til vedtak: 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksframlegget. 
 
2. Styret for Helse Nord RHF fastsetter foretakstilknytning for spesialister med 

driftstilskudd slik det framgår av sakens pkt. 2. 
 
3. Styret for Helse Nord RHF vil understreke behovet for at tjenestene integreres i 

helseforetakenes samlede oppgaveløsning overfor befolkning. 
 
4. Det etableres en handlingsregel ved ledighet i hjemmel som sikrer en 

konsultasjonsordning mellom helseforetakene og regionalt helseforetak, jfr. pkt.2.4. 
Denne har som formål, innenfor til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk, å sikre en 
helhetlig helsepolitisk vurdering knyttet til avtaler om driftstilskudd. 

 
 

 
Olav Helge Førde 

Styreleder 
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Styresak nr: 37/01 
Behandles : 16.10.01 
 
 
 
Budsjett 2002 
 
 
Statsbudsjettet er kjent når styremøtet avholdes. Det har vært avholdt et møte i den 
forbindelse. I tillegg har det vært administrative møter i forbindelse med budsjettet. 
 
Bjørn Hesthammer vil gjøre rede for arbeidet med budsjett for neste år.  
 
 
 
 
 

Olav Helge Førde 
Styreleder 
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Styresak nr: 38/01 
Behandles : 16.10.01 
 
 
 
Eventuelt 
 

 
Saker til eventuelt meldes i starten av styremøtet. 

 
 
 
 

Olav Helge Førde 
Styreleder 
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