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Styresak nr: 59/01 
Behandles : 26.11.01 
 
 
 
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 14.11 godkjennes. 
 
 
 
 
 

Olav Helge Førde 
Styreleder 
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Styresak nr: 60/01 
Behandles : 26.11.01 
 
 
 
Orienteringer 
 
 
Det gis orienteringer fra styrets medlemmer og administrasjonen om saker siden sist. 
 
 
 
 
 

Olav Helge Førde 
Styreleder 
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Styresak nr: 61/01  
Behandles : 26.11.01  
 
 
LONGYEARBYEN SYKEHUS  - HELSEFORETAKSTILKNYTNING. 
 
 
1. Bakgrunn 
 
Regjeringen har i statsråd 5. oktober 2001 besluttet at Longyearbyen sykehus ( LYS ) skal 
omfattes av Lov om Helseforetak og inkluderes i Helse Nord. Vedtaket har virkning fra 
1.1.2002. Sosial- og helsedepartementet har i brev av 12. oktober til Longyearbyen sykehus, 
med kopi til Helse Nord, redegjort for dette. 
 
Lov om helseforetak er med enkelte unntak gjort gjeldende for Svalbard. Dette gjelder blant 
annet § 4 annet ledd. Dette betyr at foretaksformen ikke er obligatorisk organisatorisk modell 
for Longyearbyen sykehus. Det betyr at det er styret i Helse Nord RHF som har 
beslutningsmyndighet hva angår organisasjonsformen for Longyearbyen sykehus. 
 
Denne saken omhandler organiseringen av LYS internt i Helse Nord. 
 
 
2. Beskrivelse av Longyearbyen sykehus 
 
Staten har fra 1. januar 1981 hatt ansvar for driften av LYS, som administrativt har vært 
direkte underlagt Sosial- og helsedepartementet (SHD). Sykehuset har i dag et eget styre som 
ledes av sysselmannen og som ellers har representanter fra Troms Fylkeskommune, Svalbard 
Samfunnsdrift, Svalbardrådet og de ansatte. Tilsynsoppgavene er tillagt Fylkeslegen i Troms. 
 
LYS har som overordnet mål å yte tilfredsstillende helsetjenester til den norske befolkning på 
Svalbard og alle andre som ferdes på øygruppa. Dette er uttrykt ved følgende – i rekkefølge 
ikke prioriterte – hovedformål 
 
 Forebyggende tiltak / medisin 
 Diagnostikk og behandling av sykdommer og skader 
 Beredskap for katastrofer og ulykker 
 
Sykehuset er dermed helt spesielt i sin innretning idet de driver en kombinert tjeneste med 
oppgaver både innenfor primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. 
 
Primærhelsetjenesteoppgavene ( allmenlegetjenester, forebyggende helsearbeid og 
tannhelsetjenester) dominerer i omfang, mens spesialisthelsetjenestene i første rekke omfatter 
akuttberedskap overfor ulykker og andre alvorlige tilstander . I tillegg kommer kirurgisk og 
annen sykehusvirksomhet innenfor rammene av tilgjengelig kompetanse. 
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Bemanningen på LYS omfatter 18 årsverk, hvorav tre leger, åtte sykepleiere, fysioterapeut, 
tannlege, kontorsjef, sekretærer og avdelingsbetjenter. 
 
Av de tre legene er to allmennpraktikere og en kirurg, mens sykepleierne er tre 
anestesisykepleiere, tre operasjonssykepleiere, en helsesøster og en bedriftsykepleier. 
Det er etablert en døgnkontinuerlig beredskapsordning med en lege , en operasjonssykepleier 
og en anestesisykepleier i vakt. 
 
Det er videre etablert samarbeid med RiTø vedr. mottak / viderebehandling av pasienter, 
kompetansebygging / stabilisering av helsepersonell m.m., og det planlegges etablering av 
ulike telemedisinske aktiviteter. 
 
Det er i forslaget til statsbudsjett foreslått overført 11 334 000 kroner til Helse Nord RHF som 
konsekvens av at lov om helseforetak gjøres gjeldende på Svalbard. 
 
3. Longyearbyen sykehus i Helse Nord RHF  - alternative modeller 
 
I og med at LYS av  Regjeringen er underlagt Lov om helseforetak, men fritatt for § 4 annet 
ledd, og lokalisert til Helse Nord, finnes det flere mulige alternativ for organisering av LYS i 
Helse Nord. Tre modeller drøftes særskilt. 
 
Det ene er at det opprettes som et eget helseforetak, det andre at LYS inkluderes i ett av de 
fem eksisterende helseforetak. Det naturlige valg i sistnevnte fall vil være helseforetak RiTø, 
som det sentral- og regionsykehus som LYS samarbeider med allerede i dag. En tredje løsning 
kan være å organisere virksomheten direkte inn i Helse Nord sin organisasjon. 
 
3.1 Longyearbyen sykehus  som eget helseforetak: 
Denne modellen er sterkt ønsket fra ledelse, ansatte og et enstemmig styre ved LYS, med 
følgende argumentasjon: 
 LYS har en helt spesiell stilling i norsk helsevesen i og med sin dobbeltfunksjon som 

kombinert første- og andrelinjetjeneste. Kunnskap om behov i og drift av 
førstelinjetjenester og forbyggende helsearbeid vil ikke være tilstede i resten av det 
helseforetak LYS evt. blir en del av. 

 Helsetjenesten på Svalbard står i en særstilling. Den skal betjene en  relativt begrenset 
befolkning ( ca. 1500 personer ) med en spesiell alderssammensetning i et geografisk 
område der det knytter seg store utfordringer til den akuttmedisinske beredskap. 
Ressursbehov og driftsdata vil derfor avvike sterkt fra andre helseforetak, og det finnes 
ingen sammenlignbare driftsenheter å måle seg mot. Frykten for å tape i en intern 
ressurskamp er sterk. 

 Uten et eget styre i direkte linje til Helse Nord RHF vil LYS ikke ha noen formell kanal 
for å fremme egne synspunkter og ressursbehov. Man er redd for at LYS som en liten 
enhet beliggende geografisk isolert vil bli ”glemt” og nedprioritert i en stor organisasjon 
med andre og påtrengende fordelingsbehov. 

 
3.2 Longyearbyen sykehus som del av helseforetak RiTø: 
Styret for Helse Nord RHF la følgende kriterier til grunn for den etablerte organiseringen i 
helseforetak: 
• Geografi – et naturlig geografisk område 
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• Funksjonalitet – mulighet for å utløse synergieffekter, for å etablere et bredt fagtilbud og 
for å foreta funksjonsfordeling innen helseforetaket 

• Levedyktighet – i kraft bl.a. av evnen til å rekruttere fagfolk. Bør omfatte minst ett 
ressurssykehus 

• Størrelse –et befolkningsmessig nedslagsfelt på 60 000 – 100 000 personer. 
 
3.3 Longyearbyen sykehus organisatorisk lagt inn i Helse Nord RHF 
Dette vil fremstå som ekvivalenten til dagens etatstyring av Longyearbyen sykehus. Styret i 
Helse Nord RHF vil være ansvarlig for virksomheten, samtidig som man har et ansvar for den 
strategiske og helhetlige planleggingen av helsetjenesten i hele landsdelen. 
 
Dette alternativet vil komplisere strukturen i helseregionen, i og med at man på regionalt nivå 
både innehar et bestilleransvar for hele regionen samtidig med at man har et 
produksjonsansvar for en meget liten del av den totale virksomhet.  
 
Diskusjon 
Svalbard kan uten tvil defineres som et naturlig geografisk område. Mht de andre kriteriene 
vil imidlertid en organisering av LYS som eget helseforetak avvike sterkt fra styrets 
prinsipper for organisering i Helse Nord. Svært mange mindre enheter har argumentert for 
egen foretakstruktur . Av disse anses for så vidt argumentene fra LYS innholdsmessig å stå i 
en særstilling. På den annen side er LYS en virksomhet som målt i behandlingsaktivitet, 
personell og kroner i omsetning er svært mye mindre enn de aller fleste 
institusjoner/virksomheter som danner grunnlag for helseforetaksstrukturen. 
En sterk og kompetent bestillerfunksjon i Helse Nord RHF mht oppgavene som ivaretas av 
LYS, vil imidlertid være garantien for at disse prioriteringsmessig står sterkt innenfor et 
helseforetak RiTø hva gjelder både kompetanse og ressurser.  
 
Det anses på ingen måte for gitt at LYS mht ressurstildeling vil være best tjent med direkte 
linje til Helse Nord RHF, der prioriteringsdilemmaene uten tvil vil være betydelige. Videre vil 
LYS i stor grad være avhengig av samarbeid med Helse RiTø HF hva gjelder oppgaveløsning, 
kompetanseutvikling etc. uansett hvilken modell som velges.  
 
Imidlertid vil det være nødvendig å legge til rette for et styrings- og kommunikasjonsmessig 
system innenfor et helseforetak RiTø som LYS vil være komfortabel med. Dette kan bety at 
man bør formulere vedtektene for det aktuelle helseforetaket slik at virksomhetens bredde ved 
Longyearbyen sykehus blir sikret gjennom vedtektene. 
 
4. Anbefaling. 
 
Hensynet til å følge styrets kriterier for intern organisering i Helse Nord veier sterkt. Videre 
anses en organisering av LYS i helseforetak RiTø til å være mest hensiktsmessig for å dekke 
behovene for helsetjenester på Svalbard og i tilgrensende områder både i nåtid og i framtid. 
 
Styret for Helse Nord RHF anbefales å fatte følgende vedtak 
 
 
1. Longyearbyen sykehus organiseres i Helse Nord som en del av helseforetak RiTø. 
 
2. Vedtektene for det aktuelle helseforetaket formuleres slik at bredden i virksomheten ved 

Longyearbyen sykehus sikres. 
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3. Det skal legges til rette for et styrings- og kommunikasjonsmessig system innenfor 

helseforetaket som ivaretar LYS sine spesielle behov. 
 
 
 

Bodø 19.11.01 
 
 

Olav Helge Førde 
Styreleder 
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Styresak nr: 62/01  
Behandles : 26.11.01 
 
 
NAVN PÅ DE LOKALE HELSEFORETAK 
 
1. Innledning – bakgrunn. 
 
Knyttet til etablering av foretaksstruktur ble helseforetakene gitt midlertidige navn. Styret  for 
RHF skal fastsette navn på helseforetakene. Når disse skal registreres i Brønnøysund-
registrene finnes det kriterier for hva som godkjennes og ikke godkjennes.. Her foreslåes  
permanente navn på helseforetakene Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset i Nord-
Norge HF, Helgelandssykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF. Det foreslås videre 
midlertidige navn for Helse NorTro HF og Helse NSS HF. Styrene for disse to 
helseforetakene bes om å komme med forslag til permanente navn.  
 
2. Navn på foretakene – problemstilling. 
 
2.1 Generelt. 
Det framgår av Lov om helseforetak(helseforetaksloven) § 9 at 
 
”..Styret selv i regionalt helseforetak treffer vedtak om å opprette helseforetaket. Vedtaket skal 
uttrykkelig benevne foretaket som helseforetak og inneholde foretakets vedtekter…” 
 
I § 11 heter det: 
 
”Helseforetaket skal ha vedtekter som i det minste skal angi 
 

1. foretakets navn 
2. ….” 

 
Firmalovens § 2-1 sier følgende om firmabetegnelser: 
 
”Et firma må være egnet til å bli oppfattet som navn for en bestemt juridisk person eller for et bestemt 
enkeltmannsforetak. En alminnelig betegnelse for virksomhetens art eller de varer eller tjenester som utbys, eller 
navn på fylker, kommuner eller lignende områder kan ikke benyttes som firma. 
 
Ved avgjørelsen om et firma fyller kravet etter første ledd, skal det tas hensyn til alle faktiske omstendigheter, 
særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning firmaet har vært i bruk. Den del av firmaet som viser 
foretaksformen, får ikke betydning ved denne avgjørelse”. 
 
2.2 Problemstillinger. 
 
I beslutningen om helseforetaksstruktur ble følgende midlertidige betegnelser tatt i bruk: 
 

• Helseforetak Finnmark 
• Helseforetak RiTø 
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• Helseforetak NorTro 
• Helseforetak NSS 
• Helseforetak Helgeland 
• Helseforetak Sykehusapotek Nord-Norge 

 
Ut fra de bestemmelser som er referert ovenfor og etter kontakt med Brønnøysund-registrene 
kan følgende fastslås: 
 
Navn på kommune, fylke eller lignende område kan ikke i navnet bare benyttes sammen med 
begrepet Helseforetak – noe mer må til. Eksempelvis vil Helse Finnmark HF kunne 
godkjennes, mens Helseforetak Finnmark ikke kan godkjennes. 
 
Styret for Helse Nord RHF fattet i møte 29.10.01 følgende vedtak 
 
”1.  Styret for Helse Nord RHF viser til helseforetaks- og firmalovens bestemmelser og 
      saksutredningen. 

 
2.   Navn på helseforetakene i Helse Nord RHF skal begynne med Helse og avsluttes med HF 
      med unntak for apotekforetaket, hvis navn ikke nødvendig skal begynne med helse, men 
      skal avsluttes med HF.” 

 
3.   Styrene for helseforetakene bes om å komme med forslag på navn” 
 
  
2.3 Forslag til oppbygning av navn.  
 
Navnene har flere funksjoner. De skal 
 

• Skape identitet 
• Beskrive virksomhet 
• Kunne registreres i Brønnøysund-registrene 
• Skape gjenkjenning i forhold til vel innarbeidede navn 

 
Ideelt sett skulle en ønske at navnene var bygd opp etter samme ”lest” bare egennavnet er 
forskjellig. Dette kan gjøres ved at en fastsetter at følgende to begreper skal brukes for alle 
 

• Navnene på helseforetakene i Helse Nord RHF starter med Helse 
• Navnene på helseforetakene i Helse Nord RHF avsluttes med HF 

 
Da vil de midlertidige navnene kunne skrives på følgende måte: 
 

• Helse Finnmark HF 
• Helse RiTø HF 
• Helse NorTro HF 
• Helse NSS HF 
• Helse Helgeland HF 
• Helse Sykehusapotek Nord-Norge HF 

 
Skulle en vurdere disse navnene, og legge til grunn  bruk av kjente begreper som beskriver 
geografiske steder/områder, så synes umiddelbart følgende som gode alternativer: 
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• Helse Finnmark HF 
• Helse Helgeland HF 

 
Helse NorTro HF beskriver et ”hopehav” mellom to fylker hvor virksomheten det omfatter 
ligger i grenseområdene mellom de to fylkene. Dette er ikke umiddelbart lett gjenkjennelig 
for eksterne, men vil bli godkjent, med mindre det er brukt tidligere. 
 
Helse Sykehusapotek Nord-Norge HF gir tydelig uttrykk for hva dette er. I likhet med de 
øvrige må en her bruke underbetegnelser, men dette er ikke knyttet til navn på helseforetaket. 
Med en liten modifikasjon vil dette navne framstå som enklere – Helse Sykehusapotek Nord 
HF. 
 
Helse RiTø HF og Helse NSS HF vil begge framstå som rimelig kjente begreper nasjonalt og  
lokalt, men er ikke nødvendigvis gode navn på disse.  Prinsippet om at helseforetaket har et 
geografisk ansvar går ikke fram av navnet, i alle fall ikke for NSS. Et problem er det også at 
institusjonene/sykehusene jo fortsetter å eksistere, og disse bør kunne skilles fra 
helseforetaket. En problemstillingene som har vært tatt opp for RiTøs del er muligheten for å 
kople universitetssykehus-/klinikkbetegnelsen til det navn som skal brukes. Kanskje mer 
nærliggende ville det vært for eksempel å bruke Helse Regionsykehuset Nord for foretaket og 
Universitetsklinikken i Tromsø for sykehuset.  For NSS del har en ikke tatt opp i seg at 
Lofoten som geografisk område  er blitt del av foretaket.  
 
Et annet alternativ til navn  kan være: 
 

• Finnmarkssykehuset HF 
• Universitetssykehus Nord-Norge HF 
• NorTrosykehuset HF 
• Sentralsykehus Nord HF 
• Helgelandssykehuset HF 
• Sykehusapotek Nord HF 

 
Når det gjelder bruk av nåværende institusjonsnavn i logoer etc. er dette et vanskelig spørsmål 
som krever arbeid med grafisk profil, hvordan vil en bygge identitet etc. Det foreslåes at en i 
denne omgang legger til grunn at tidligere institusjonsnavn skal kunne brukes i tilknytning til 
helseforetaksnavnet. 
 
 
3. Forslag til videre prosedyre. 
 
Navn på helseforetakene må være klare før de kan registreres i Brønnøysund-registrene og 
vedtekter etableres. Styret forutsatte i sitt forrige vedtak at de lokale helseforetaksstyrene 
skulle komme med sine forslag etter en intern prosess. Styrene har begynt en diskusjon 
omkring navn, slik forutsatt i forbindelse med styresamlingen, men ikke fullført denne. Dette 
skyldes to forhold: 
 

• En ”blunder” ved elektronisk utsending av saken, som gjorde at styrene  faktisk ikke 
har fått denne saken formelt 

• Manglende tid og kapasitet til å få gjennomført en behandling av saken i styrene 
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I den foreliggende situasjon er det to aktuelle muligheter. 
 

• Beslutte navn nå, som kan brukes i forbindelse med registreringsdokumentet, og 
gjennomføre en  ”høringsrunde” i helseforetaksstyrene 

• Beslutte navn nå og la dette være de endelige uten noen høringsrunde 
 
Det foreslås følgende prosedyre for videre arbeid med navn. 
 

• Styret for Helse Nord RHF vedtar på møtet 26.11.01 endelige navn som kan ligge til 
grunn for stiftelsesdokumentet for  Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset i 
Nord-Norge HF, Helgelandssykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF 

 
• Helseforetaksstyrene for Helseforetak NorTro og Helseforetak NSS får  en  

henvendelse der vi  ber om deres forslag med frist 13. desember. Endelig beslutning 
om navn gjøres i styre/foretaksmøte 18.12.01 

 
• Helseforetak NorTro og Helseforetak NSS gis midlertidige navn som Helse NorTro 

HF og Helse NSS HF som grunnlag for å starte arbeidet med foretaksregistrering. 
 

• Institusjonenes opprinnelige navn brukes som  tillegg til helseforetaksnavnet inntil en 
endelig har fått besluttet navn.  

 
Finnmarkssykehusene HF 
Kirkenes sykehus 
 
 
Styret for Helse Nord RHF anbefales å fatte følgende vedtak 
 

1. Styret for Helse Nord RHF viser til helseforetaks- og firmalovens bestemmelser og 
saksutredningen. 

 
2. Navn på helseforetakene i Helse Nord RHF fastsettes  til å være: 
 

• Finnmarkssykehuset HF 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• Helgelandssykehuset HF 
• Sykehusapotek Nord HF 

 
 
3. Det vedtas følgende midlertidige navn for  
 

• Helse NorTro HF 
• Helse NSS HF 
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Styrene for de to aktuelle helseforetakene bes innen 13.12.01 om å komme med forslag til 
navn før endelig beslutning 18.12.01 

 
 

Tromsø 20.11.01 
 
 

Olav Helge Førde 
Styreleder 
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NOTAT 
15. oktober 
Kjell Solem, Eier- og foretaksgruppen 
 
 
Til adm. i regionale helseforetak 
Kopi: Regionkoordinatorene 
 
Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine har bedt meg ta kontakt med de regionale helseforetakene 
med noen synspunkter (egen)navn på helseforetakene. Vi har satt opp en oversikt med 
utgangspunkt i de (midlertidige) vedtakene som er gjort så langt, se vedlagt fil i excel.  
 
Helse Vest fastsatte i forrige uke endelige navn for sine fem helseforetakene: 
 

Helse Førde HF  
Helse Bergen HF  
Helse Fonna HF  
Helse Stavanger HF  
Apoteka Vest HF  

 
Det kan være en fordel at man gjør et felles grep når det gjelder navngivning – så langt det 
passer. Nedenfor drøftes noen muligheter for dette.  
 
Firmalovgivning 
Et utgangspunkt er at navnene må være registrerbare i Brøynnøysund. Firmalovens § 2-1 sier 
følgende om firmabetegnelser:  

 
§ 2-1. Et firma må være egnet til å bli oppfattet som navn for en bestemt juridisk 
person eller for et bestemt enkeltmannsforetak. En alminnelig betegnelse for 
virksomhetens art eller de varer eller tjenester som utbys, eller navn på fylker, 
kommuner eller lignende områder, kan ikke nyttes som firma.  
 
Ved avgjørelsen av om et firma fyller kravet etter første ledd, skal det tas hensyn til alle 
de faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning firmaet har 
vært i bruk. Den del av firmaet som viser foretaksformen, får ikke betydning ved denne 
avgjørelse.  
 

Trolig vil man ikke få godkjent navn som for eksempel "Finnmark" i tilknytning "HF" eller til 
"Helseforetak".  Derimot antar en løsning med "Helse" + "kommunenavn" + HF, lar seg registrere, 
for eksempel "Helse Bergen HF". Vi må også anta at kommunenavn + sykehus (Kongssvinger 
Sykehus HF) vil kunne registreres i tilknytning til helseforetaksbetegnelsen. Men vi vet ikke 
sikkerhet før Brønnøysund-registrene har behandlet sakene.  

 
Navn på Helseforetak 
Hvis vi ser på oversikten over foreløpige navnevalg, ser vi at det grovt skissert finnes tre "formler":  
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Helseforetak + geografisk betegnelse 
 Helseforetak Finnmark 
 Helse Bergen HF 
 
Egennavn + HF 
 Ullevål sykehus HF 
  
Funksjonell betegnelse + HF/Helseforetak 
 Apotekene i Helse Øst HF 

 
 
 
Spørsmålet blir: Hva kan være felles og gjennomgående? 
 
Egennavn:  
Kurrant når betegnelsen HF korresponderer med en eksisterende drifsenhet. Vanskeligere når flere 
innarbeidede navn skal favnes. Strukturen er ulik i de fem foretakene, men også dette lar seg gjøre 
(jfr. Helse Vest).  
 
Funksjonelle navn: 
Fungerer greit for å identifisere én spesialfunksjon innenfor det regionale helseforetaket, men gir ikke 
mening for funksjoner som det er mange av.  
 
Eksempel på  funksjonelle navn er:  

Apotekene Vest HF 
Byggforvaltning Øst HF (tenkt eksempel) 
Psykisk Helse i Midt Norge HF (tenkt eksempel) 

 
Konsernnavn: 
Begrepet "Helse" eller "Helse Øst" mv. står godt til en del funksjonelle navn og til noen geografiske 
navn.  

Apotekene i Helse Øst HF 
Helse Bergen HF 

  
"Helse" eller Helse Øst står derimot ikke godt til begrepet "sykehus" 

 Helse Aker sykehus HF 
 Aker sykehus Helse Øst HF 

 
Konsernbegrepet står spesielt dårlig til de lange sykehusnavnene.  

 Helse Regionsykehuset i Trøndelag HF 
 Helse Midt-Norge Regionsykehuset i Trøndelag HF 

 
 
Premisser for en konklusjon: 
 

 14 



• Helseregionene har lagt ulike maler på organiseringen i  helseforetak. Dette er en gitt forutsetning 
som påvirker muligheten til enhetlig navngivning.  

 
• Ingen enkelt begrep vil fungerer gjennomgående godt for alle helseforetakene. Heller ikke 

konsernnavnet ("Helse" eller "Helse Øst" mv. ) står godt til alle andre benevnelser.  
 
• Navn på fylker, kommuner mv. kan ikke alene utgjøre navnet.  
 
• Helseforetaksnavnet skal ikke erstatte egennavn på driftsnivå.  
 
 
Forslag 
 
Hvis mulig… 
 
• Bør begrepet "Helse" innarbeides og settes foran egennavnet. HF står bak (og brukes ikke i 

dagligtale).  
 
• Forenkle tungvinte navn (eksempler Psykiatrisk spesialisthelsetjeneste og Psykisk helsevern og 

sosiale helsetjenester) 
 
• Ikke bringe inn begrep som "fylkessykehus" i HF-navnet. Fylkessykehus er verken et godt, lokale 

egennavn, eller betegnelse på et behandlingsnivå. Slike navn bør over tid vurderes erstattet med 
egnenavn med god lokal klang på driftsnivået.  

 
Jeg nevner også muligheten for å søke bistand for å finne, gode, tradisjonelle geografiske navn. Det 
kan være forsøket verdt å høre om Stadnamnarkivet ved Universitet i Oslo, eller 
stadnamnkonsulenten i Norsk Språkråd har forslaget til gode lokale betegnelser.  
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Styresak nr:     63/01 
Behandles : 26.11.01 
 
Vedtekter for de lokale helseforetak 
 
 
1. Innledning. 
 
Fastsettelse av vedtektene for helseforetakene er del av stiftelsesgrunnlaget og avgjørende for 
den arbeids- og rollefordeling som skapes innad Helse Nord RHF. Vedtektene til 
helseforetakene må ha som formål å sikre 
 

• Hvordan RHF kan utøve sin eierposisjon og ivareta sin strategiske rolle 
• Hvordan HF blir myndiggjort til, innenfor RHF sitt ansvar og rammer, på en effektiv 

måte å levere helsetjenester for befolkningen og ivareta utdannings- og 
forskningsoppgaver 

 
Fastsettelse av vedtekter er en ensidig eierdisposisjon som skal ivaretaes av RHFs styre. 
Vedtektene må være tilstrekkelig overordnede slik at de gir forutsigbarhet, retning og 
langsiktighet for ledelsen av helseforetakene. De må være tydelige og detaljerte nok til at 
RHF faktisk setter rammer for virksomhetens innhold. Vedtektene må videre sees i 
sammenheng med hvilke andre styringsvirkemidler som taes i bruk og hvilket samlet 
potensiale disse representerer. 
 
I Ot. prp. nr. 66(2000 – 2001) Om lov om helseforetak og Innst. O.nr. 118(2000-2001) 
Innstilling fra sosialkomiteen om lov om helseforetak m.m., gis det legale innholdet i 
eierskaps- og ansvarsreformen er. Her klarlegges grunnlaget for hvilket ansvar og hvilken 
myndighet som tillegges regionalt helseforetak(RHF) og hva som er ment skal tillegges 
helseforetakene(HF). Dette har dannet grunnlag for de vedtekter som er utformet for RHF. 
Vedlagt følger en gjennomgang av  vesentlige formuleringer i ovennevnte dokumenter. Dette 
som en del av grunnlaget for  at styret for RHF kan   
 

• arbeide seg fram til en omforent forståelse av vedtektenes betydning for ivaretakelse 
av reformens innhold og ansvars- og myndighetsforhold i Helse Nord RHF 

 
som basis for å 
 

• etablere vedtekter for helseforetakene 
 
Hvordan  relasjonen mellom RHF og HF legges til rette ved vedtekter, som angir 
helseforetakenes virksomhetsområde, vil ha avgjørende betydning for hvordan ovennevnte to 
hovedelementer ved reformen kan ivaretaes.  
 
Her legges fram forslag til vedtekter.  
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2. RHFs ivaretakelse av eieransvaret og myndiggjøring av helseforetakene – noen 
problemstillinger. 
 
2.1 Generelt om ansvar, myndighet og styring.. 
 
Innledningsvis er det viktig å understreke betydningen av at foretakene(HF og RHF) er egne 
rettssubjekter. Dette utgjør den formelle legale struktur og fastlegger de grunnleggende 
ansvars- og myndighetsforhold.  Formell struktur vil normalt, så lenge en holder seg innenfor 
de ressursrammer en er tildelt, være av avgjørende betydning.  
 
RHF har innflytelse på måten helseforetakene driver sin virksomhet gjennom ulike 
virkemidler. Noen er av formell karakter: 
 

• Oppnevnelse/sammensetning av styrer for helseforetakene 
• Foretaksmøtet 
• Vedtekter for helseforetakene 
• Vedtak i saker hvor styret for RHF ”binder” samtlige virksomheter 
• Ressurstildeling/finansieringsmodeller 

 
I Helse Nord RHF har en med basis i reformens intensjon,  lagt til grunn at styrene for 
helseforetakene skal ha stor grad av autonomi(i betydningen ikke ha  
representasjon/medlemmer fra RHFs styre eller ledelse)i forhold til RHF. På denne måten 
understøttes reformens formål om myndiggjøring av helseforetakene. Det legges til rette for at 
helseforetakene skal kunne ta ut de driftsmessige gevinster som ligger i autonomien og 
myndiggjøringen, innenfor de rammesettende virkemidler(økonomisk og strategiske) RHF 
bruker. 
 
Foretaksmøtet er det formelle organ hvor eieren utøver den øverste myndighet. Eieren kan 
ikke utøve eierstyring i foretaket utenom foretaksmøtet(§16). Videre heter det i §30 Saker av 
vesentlig betydning. 
 
”Foretaksmøtet i regionalt helseforetak treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig 
betydning for foretakets virksomhet eller løsningen av fastsatte målsettinger eller oppgaver. 
Det same gjelder andre saker som antas å ha prinsipielle sider av betydning eller som antas å 
kunne ha vesentlige samfunnsmessige virkninger. Hvilke saker foretaksmøtet i regionalt 
helseforetak skal fatte vedtak i etter denne bestemmelsen fastsettes det nærmere bestemmelser 
om i vedtektene. 
 
I helseforetak skal saker som nevnt  første ledd forelegges departementet, som eier, av styret i 
det regionale helseforetak, som eier helseforetaket”.  
 
Regionalt helseforetak, som har det samlede ansvar for virksomheten overfor staten som  eier, 
vil også gjennom andre instrumenter og teknikker legge til rette for og styre virksomheten. 
Noen eksempler på slike virkemidler både av  beslutnings- og prosess karakter er: 
 

• Felles styre- og styreledersamlinger 
• Helseforetakdirektørenes deltakelse i lederfora etablert av administrerende direktør 

RHF 
• Budsjett- og aktivitetsoppfølging overfor helseforetakene 
• Beslutninger i RHF knyttet til infrastruktur, standard og kvalitetskrav 
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• Ledelses- og organisasjonsutvikling med formål å utvikle felles forståelse og kultur 
• Strategi- og planarbeid, eksempelvis funksjonsfordeling/strukturstyring, som 

involverer RHF og HF  
• Etablering av regionale fagråd på ulike områder 

 
Her vil det dels være snakk om rammesettende beslutninger, samarbeidskultur og holdninger, 
faglige standarder etc. Dels vil tiltakene/initiativene være av generell karakter.  Bindende vil 
beslutninger vanligvis være på enkeltsaker. 

 
Det viktigste rammesettende instrument som er holdbart over tid, som skal gi langsiktighet, 
forutsigbarhet og regulere roller og ansvar i virksomheten, er vedtektene. Disse får en 
avgjørende og bindende betydning.  
 
2.2 Utforming av vedtekter. 
 
2.2.1 Helseforetakslovens bestemmelser. 
Helseforetaksloven har i seg bestemmelser om vedtekter for helseforetakene. I følge lovens § 
9 skal utøvende virksomhet organiseres i helseforetak. RHF styret vedtar opprettelse av slike 
foretak. Vedtaket skal bl.a inneholde vedtekter for helseforetaket. Viser til tidligere utsendt 
”mal” for vedtekter utarbeidet av SHD EFG.  Vedtektene er del av stiftelsesgrunnlaget for 
helseforetakene(§9).  Innretningen på og innholdet  i vedtektene på enkelte områder  kan være 
forskjellig mellom de regionale helseforetak. Dette vil primært gjelde pkt 3, 6, 7 og 9 i 
nedenfor nevnte bestemmelser.  Ikke minst henger dette sammen med hvordan en setter 
sammen styret og hvordan doseringen av andre styringsvirkemidler er. 
 
I følge helseforetakslovens § 11 skal vedtekter i helseforetak bl.a. angi: 
 

”1  foretakets navn 
 

2…. 
 
3. foretakets virksomhet, herunder hvilke helsetjenesteoppgaver som skal ytes, og hvilke 

undervisningsoppgaver og forskningsoppgaver helseforetaket skal ha, samt nærmere 
bestemmelser om universitets- eller høgskolens rettigheter i tilknytning til disse 
oppgavene 

 
4… 
 
6. helsepolitiske, utdanningspolitiske og forskningspolitiske målsettinger og oppgaver 
 
7. nærmere regler om rapportering til eieren 
 
8. 
 
9. hvilke saker eller typer saker som skal forelegges departementet” 

 
 
Om styrets oppgaver heter det i § 28. 
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”Forvaltningen av foretaket hører unders styret som har ansvar for en tilfredstillende 
organisering av foretakets samlede virksomhet. 
 
Styret skal fastsette budsjett og planer 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(over) også helseforetak som 
foretaket eier. 
 
……” 
 
2.2.2 Helseforetakenes virksomhet – vedtekter for RHF.. 
Gjennom denne bestemmelsen fastlegges hva som skal være det enkelte helseforetaks 
virksomhetsområde. Her kan en tenke seg flere alternativer. For RHF er dette løst ved en 
generell bestemmelse hvor statens ansvar for spesialisthelsetjenesten er videreført til RHFs 
ansvar for det samme overfor et definert geografisk områdes befolkning. I vedtekter for Helse 
Nord RHF §§ 5 og 6 heter det: 
 
”§ 5 Formål 
Formålet for virksomheten til Helse Nord RHF er å bidra til at spesialisthelsetjenestens 
målsetting blir oppfylt innenfor det geografiske ansvarsområdet som er angitt i § 3. 
Målsettingen er nedfelt blant annet i helseforetaksloven § 1, spesialisthelsetjenesteloven § 1-
1, psykisk helsevernloven § 1, pasientrettighetsloven § 1-1 og i øvrig helselovgivning som 
retter seg mot foretakets virksomhet.  
 
 
§ 6 Hovedoppgaver 
Helse Nord RHF skal oppfylle de sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i 
nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer. 
Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom 
vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til 
bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede 
virksomhet. 
 
Helse Nord RHF skal samordne virksomheten i de helseforetakene det eier, med sikte på en 
samlet sett hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. 
 
Helse Nord RHF skal fastsette hvilke virksomheter som skal løse de enkelte hovedoppgavene 
innenfor områdene:  
- helsefremmende og forebyggende arbeid 
- helsemessig og sosial beredskap 
- rehabilitering og habilitering 
- somatisk helsetjeneste 
- psykisk helsevern 
- tiltak for rusmiddelmisbrukere innen spesialisthelsetjenesten  
- laboratorie- og radiologiske tjenester 
- ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste 
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- apotektjeneste på sykehus  
 
Hovedoppgavene som Helse Nord RHF skal legge til rette for, planlegge, organisere og 
fremme innenfor regionen er: 
- pasientbehandling 
- utdanning av helsepersonell 
- forskning  
- opplæring av pasienter og pårørende 
- utvikling av medisinsk praksis, pleie og kompetanseutvikling 
 
Helse Nord RHF skal oppfylle sitt ansvar etter spesialisthelsetjenesteloven  
§ 2-1a  gjennom egeneide helseforetak og kan også benytte andre leverandører av 
spesialisthelsetjenester når det bidrar til å oppfylle foretakets mål.  
 
Helse Nord RHF skal sørge for at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning 
overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- 
og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til fylkeskommunale samarbeidspartnere 
som blant annet barnevern- og russektor, samt i forhold til andre aktuelle statlige 
ansvarsområder.  
 
Helse Nord RHF skal sørge for at det etableres nødvendig samarbeid med universitetet og 
høgskole og andre relevante institusjoner med hensyn til disse oppgavene.  
 
Helse Nord RHF skal ta initiativ til og medvirke til samarbeid med andre regionale 
helseforetak når dette er egnet til å fremme de regionale helseforetakenes formål og løsning 
av hovedoppgavene.”. 
 
Det følger av dette at det av vedtektene må fastlegges hvilke virksomheter som skal: 
 
”Helse Nord RHF skal fastsette hvilke virksomheter som skal løse de enkelte hovedoppgavene 
innenfor områdene:  
- helsefremmende og forebyggende arbeid 
- helsemessig og sosial beredskap 
- rehabilitering og habilitering 
- somatisk helsetjeneste 
- psykisk helsevern 
- tiltak for rusmiddelmisbrukere innen spesialisthelsetjenesten  
- laboratorie- og radiologiske tjenester 
- ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste 
- apotektjeneste på sykehus” 
 
 
2.2.3 Vedtekter for helseforetakene – formålsbestemmelse. 
I tidligere distribuert  notat fra SHD foreslås at en etablerer to bestemmelser, en paragraf som 
beskriver helseforetakets formål og en som beskriver virksomhet/oppgaver.  
 
Her presenteres tre alternativer til formålsbestemmelser noe avhengig av hvilke funksjoner det 
enkelte helseforetak kommer til å ha: 
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Helseforetak med region- og universitetsfunksjoner: 
 
Helseforetak med sentralsykehusfunksjoner 
 
Helseforetak med lokalsykehusfunksjoner: 
 
Utkastet til vedtekter, slik det foreligger, har sin basis i Helse Nord RHFs oppgaver og ansvar. 
Videre er det lagt til grunn at styret har beslutte at det innen Helse Nord RHF skal være to 
”motorer”(faglige kompetansesentra med ansvar overfor alle/enkelte helseforetak) i den 
faglige virksomhet.  Med utgangspunkt i dette er følgende elementer bygd inn  i 
formålsparagrafen: 
 

• Helseforetakets formål er, på sitt område,  å medvirke til at Helse Nord RHF kan 
oppfylle det ansvar og de oppgaver RHF er pålagt. I dette ligger at formålet er 
hierarkisk og at enheter på et lavere nivå har som utgangspunkt å oppfylle eiers 
ansvar. Med andre ord er ikke det legale grunnlag bygd opp nedenfra. Dette gjøres til 
en generell bestemmelse for alle. 

 
• Videre defineres formålområdet til å være spesialisthelsetjenester, innen rammen 

besluttet av RHF. Her er også tatt med formålet om å drive undervisning til pasienter 
og pårørende slik dette framgår av spesialisthelsetjenesteloven.  

 
• Det siste ledd i formålbestemmelsen er knyttet til utdanning og forskning. Her skilles 

mellom de tre nivåene. Sykehus med region- og universitetsfunksjoner har et 
omfattende og totalt ansvars- og oppgaveområde på dette felt. Sykehus med 
sentralsykehusfunksjoner har et mer avgrenset ansvar for utdanning og 
klinisk/praksisrelatert  forskning. Sykehus med lokalsykehusfunksjoner defineres til i 
hovedsak å ha utdanningsoppgaver, evt. praksisrelatert forskning i samarbeid med 
andre. 

 
 
2.2.4 Vedtekter for helseforetakene – fastleggelse av virksomhet/oppgaver 
Vedtektene skal angi foretakets virksomhet og oppgaver, herunder hvilke tjenester som skal 
ytes og hvilke forsknings- og undervisningsoppgaver helseforetaket skal ha, 
helseforetakslovens § 11 nr. 3 og nr. 6. 
 
I notat fra SHD heter det: 
 
”Vedtektenes beskrivelse av hvilke typer virksomhet foretaket skal drive og hvilke oppgaver 
de skal løse, kan vedtektene være et virkemiddel med hensyn til å fastsette 
funksjonsfordelingen i helseforetaksgruppen. Tatt i betraktning at funksjonsfordelingen vil 
være dynamisk og kunne endre seg over tid, er det imidlertid grunn til å være varsom med 
eksakte avgrensinger av virksomheten i vedtektene da disse skal bære preg av langsiktig og 
varig styring. Det kan likevel vurderes om det i enkelte tilfeller vil være hensiktsmessig å 
avgrense mot noen typer virksomhet. For eksempel kan det fro noen lokalsykehus være aktuelt 
å presisere at de ikke skal ha forskningsoppgaver, eventuelt å begrese disse til bestemte 
fagområder eller prosjekter, eller beskrive forskningsoppgavene som bistand/deltakelse i et 
annet helseforetaks forskningsprosjekter 
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For helseforetak som har særlige kontaktflater mot andre institusjoner og hvor det er av stor 
betydning at de etablerer gode samarbeidsrelasjoner, kan det vurderes om det vil være 
hensiktsmessig at dette tas inn i vedtektene. Eksempelvis bør helseforetak opprette 
samarbeidsorgan med medisinske og helsefaglige fakulteter/avdelinger ved universiteter og 
høgskoler der det som følge av forsknings- og undervisningsvirksomhet er relevant . 
 
Utforming av bestemmelser om helseforetakets virksomhet og oppgaver kan ta utgangspunkt i 
de typene av virksomhet som er listet opp i de regionale helseforetakenes vedtekter § 6 fjerde 
ledd og kombinere dem med oppgaveområdene som er angitt i § 6 tredje ledd. Virksomhets- 
og oppgavebeskrivelsen til helseforetakene må tilpasses konkret til forholdene i det enkelte 
foretaket. Det vil være store variasjoner mellom de forskjellige typene av virksomheter og den 
helseforetaksstrukturen de regionale helseforetakene legger opp til varierer betydelig. På 
denne bakgrunn har departementet ikke utarbeidet generelle utkast til virksomhets- og 
oppgavebestemmelser, men forsøkt å antyde en ramme slike bestemmelser kan utformes 
innenfor”. 
 
 
Ved etablering av vedtekter for helseforetakene kan dette ivaretaes på flere måter. 
To hovedalternativer synes å være prinsipielt mest forskjellig.  Enten defineres virksomheten 
med basis i  
 

• Generelle formuleringer – helseforetaket har ansvar for å sikre nødvendige 
spesialisthelsetjenester innen helsefremmende og forebyggende arbeid, helsemessig og 
sosial beredskap, rehabilitering og habilitering, somatisk helsetjeneste, psykisk 
helsevern, tiltak for rusmiddelmisbrukere innen spesialisthelsetjenesten, laboratorie- 
og radiologiske tjenester, ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste, apotektjeneste på 
sykehus.  

 
Alternativet er å definere virksomheten i  
 

• Mer spesifikke formuleringer hvor en omtaler eksempelvis somatiske 
spesialisthelsetjenester ned på hovedspesialitet, ja sågar på grenspesialitet og 
fagområde, der en vurderer det som nødvendig.  

 
Forslaget til vedtekter, slik det foreligger her, innebærer at en har lagt seg på et kompromiss 
mellom disse to utgangspunkt.  Av en viss betydning for denne saken er også følgende 
premiss som ble lagt til grunn for beslutning om helseforetaksstruktur sak 16/01 hvor det 
heter i pkt. 5.1 Vurderinger av samlet helseforetaksstruktur – generelt. 
 
”For år 2002 legges til grunn at de enkelte foretak består av den virksomhet som hadde sin 
politiske godkjenning knyttet til budsjett, planer og funksjoner. Helse Nord RHF vil i løpet av 
første halvår 2002 behandle en sak om strategi for utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet 
i landsdelen…” 
 
Dette innebærer at den virksomhet som skal drives i 2002 i helseforetakene i hovedsak er lik 
den en hadde i 2001.  
 
Vedtektenes §4 Helseforetakets virksomhet omfatter følgende forhold: 
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• HF skal levere definerte akutte og planlagte  spesialisthelsetjenester innen rammen av 
RHFs bestemmelser 

 
• Innholdet i virksomheten og det definerte geografiske ansvarsområdet mht. 

planlegging er det samme som for 2001 juster for endringer vedtatt av RHF 
 

• HF skal i sin oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i andre 
helseforetak – i dette ligger et tilgjengelighets, kvalitets og kostnadsperspektiv. 

 
• Ambulanse nødmeldetjeneste og helsemessig og sosial beredskap skal leveres innen 

rammen av RHFs/relevante beredskapsmyndighets bestemmelser – lik bestemmelse 
for alle foretak 

 
• Forskning og utdanning – her er det nivåmessig skilt mellom HF med region- og 

universitetsfunksjoner, med sentralsykehusfunksjoner og lokalsykehusfunksjoner.  
 

• Undervisning av pasienter og pårørende – lik bestemmelse for alle foretak 
 

• Detakelse i faglig og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid – lik bestemmelse 
for alle foretak. 

 
• Samarbeid med kommunehelsetjenesten – lik bestemmelse for alle foretak. Her bør 

det diskuteres hvorvidt en skal ha særskilte bestemmelser for helseforetak Finnmark 
knyttet til de geografiske forhold en har og nåværende modeller med omfattende 
sykestuefunksjoner. Denne er lik bestemmelsen i RHFs vedtekter. 

 
• Nettverksfunksjoner – her er det skilt mellom de ulike nivåene. Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF skal ivareta en altomfattende plass, Helse NS HF skal ivareta en 
funksjon overfor de HF en levere sentralsykehustjenester til og som er naturlig på 
bakgrunn av behandlingstilbud og kompetanseprofil.  

 
• Endring i tilbudsstruktur i et HF skal forelegges styret for RHF til godkjenning –lik 

bestemmelse for alle helseforetak 
 

• Til slutt en bestemmelse om innenfor hvilke generelle rammer virksomheten skal 
drives – lik bestemmelse for alle foretak. 

 
 
3. Fastsettelse av vedtekter for helseforetakene – formelle forhold. 
 
I helseforetakslovens § 9 heter det om opprettelse av helseforetak: 
 
”Utøvende virksomhet skal organiseres som helseforetak. Styret selv i regionalt helseforetak 
treffer vedtak om å opprette helseforetak. Vedtaket skal uttrykkelig benevne foretaket som 
helseforetak og inneholde foretakets vedtekter. Det skal dessuten inneholde bestemmelser om: 
 

1. hvem som skal være medlem av styret, herunder styrets leder og nestleder 
2. …. 
3. …. 
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Helseforetaket er stiftet når styret i det regionale helseforetaket har truffet vedtak etter første 
ledd”.(mine uthevninger/understrekninger). 
 
Når det gjelder endringer i foretakenes vedtekter framgår det av § 13 følgende: 
 
”Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet”. 
 
Med dette må en forstå at når helseforetaket etableres så er fastsettelse av vedtekter ensidig en 
eierdisposisjon, et ansvar for eieren, styret for Helse Nord RHF. Når helseforetaket derimot er 
operativt er endringer i vedtektene en inngripen/endring av status i relasjon til mellom aktører 
med ansvar på ulike juridiske nivåer. Følgelig er dette da en sak for foretaksmøtet(RHF 
styret). Her har  styreleder og daglig leder for helseforetakene  plikt til å møte. Øvrige deler av 
styret for HF har anledning til å møte. 
 
Styret for Helse Nord RHF anbefales å fatte følgende vedtak 
 
 

1.   Styret viser til saksutredningen og vedlagte forslag til vedtekter. 
 
2. Styret for Helse Nord RHF vedtar forslag til vedtekter for helseforetakene i Helse 

Nord RHF. 
 
3. Endelig navn for helseforetakene fastsettes i foretaksmøte. 
 
4. Styret vil foreta en revisjon av vedtektene etter at strategisk plan for Helse Nord RHF 

er behandlet. 
 
 

Bodø 19.11.01 
 
 

Olav Helge Førde 
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FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR FINNMARKSSYKEHUSET HF 
 
§1  Navn 
 
Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF 
 
§2  Eier 
 
 Finnmarkssykehuset HF eies av Helse Nord RHF 
 
 
§ 3 Helseforetakets formål  
 
Finnmarkssykehuset HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de sektorpolitiske 
målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og 
utdanningspolitiske vedtak og planer. HFs  iverksetting skjer innen rammen av RHFs 
konkretiserende planer og vedtak. 
 
Finnmarkssykehuset HF skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester , innen  
funksjoner og geografiske områder besluttet av Helse Nord RHF, til alle som trenger det 
uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn. Helseforetaket skal legge til 
rette for og gjennomføre undervisning av pasienter og pårørende. 
 
Helseforetaket skal legge til rette for utdanning  tilpasset helseforetakets rolle i grunn/videre 
og spesialistutdanning  av helsepersonell. Helseforetaket skal legge til rette for praksisrelatert 
forskning i samarbeid med relevante forskningsmiljø. 
 
Helseforetaket skal delta i faglig nettverkssamarbeid. 
 
§4 Helseforetakets virksomhet. 
 
Finnmarkssykehuset HF skal levere planlagte og akutte spesialisthelsetjenester til 
befolkningen i sitt ansvarsområde innen rammen av Helse Nord RHFs bestemmelser. Dette 
omfatter: 
 

• psykiatri 
• somatikk 
• radiologi og laboratoriemedisin 
• rehabilitering og rus   
• sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid  

 
Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder og funksjoner som var 
godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001. Det 
geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt,  
omfatter de  områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001 med 
eventuelle endringer som vedtaes av RHF. 
 
Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i 
andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av 
nasjonale og regionale standarder. 
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Finnmarkssykehuset HF skal levere tjenester innen ambulanse og nødmeldetjeneste i det 
omfang og slik disse oppgavene er organisert av Helse Nord RHF. 
 
Finnmarkssykehuset HF skal levere tjenester innen helsemessig og sosial beredskap slik dette 
er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant beredskapsmyndighet.   
 
Finnmarkssykehuset HF skal drive utdanning innen de områder som naturlig følger av de 
utdanningsfunksjoner helseforetaket er del i  som  utdanningsinstitusjon for helsepersonell. 
Helseforetaket skal også evt. legge til rette for klinisk/praksisrelatert  forskning sammen med 
relevante fagmiljø. 
 
Finnmarkssykehuset HF skal delta i nødvendig samarbeid med universitet og  høgskoler og 
evt. andre relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 
 
Helseforetaket skal delta i faglige og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid. 
 
Finnmarkssykehuset HF skal  bidrar til at det etableres nødvendig samarbeid med og 
veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et 
helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud.  Det samme gjelder i forhold til fylkeskommunale 
samarbeidspartnere som blant annet barnevern- og russektor, samt i forhold til andre aktuelle 
statlige ansvarsområder. 
 
Finnmarkssykehuset HF skal drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med 
bestemmelser i spesialisthelsetjenesteloven. 
 
Finnmarkssykehuset HF har et særlig ansvar for, i samarbeid med kommunene, å ivareta  
modellutvikling for en spesialisthelsetjeneste med særlig vekt på samhandling med 
kommunale tjenester. 
 
Etablering/utvidelse av/nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker 
arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF skal forelegges styret 
for Helse Nord RHF til godkjenning. 
 
Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom 
vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til 
bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede 
virksomhet. 
 
§5  Hovedkontor 
 
Finnmarkssykehuset  HF har sitt hovedkontor i  Hammerfest  kommune 
 
 
§76 Styrende organer 
 
Helse  Finnmark HF ledes av et styre. Styret skal ha ni medlemmer. Seks medlemmer 
oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. 
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I tillegg velger de ansatte tre styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de 
partforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i 
behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med 
arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse 
av tariffavtaler. 
 
Den daglige ledelse av Finnmarkssykehuset HF utøves av den styret ansetter. 
 
§7  Rapportering til eier 
 
Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter: 
- styrets plandokument for virksomheten 
- styrets rapport for foregående år 
 
Finnmarkssykehuset HF rapporterer for øvrig  til eier i tråd med de krav Helse Nord RHF 
setter. 
 
§8 Medvirkning fra pasienter og pårørende 
 
Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet 
gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. 
 
Styret skal også påse at erfaringer, behovvurderinger, prioriteringer og synspunkter som  
innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet 
med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges 
ved meldingen til departementet, jf. § 15. Styret må også påse at samiske organisasjoner, 
nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt. 
 
§ 9 Lånopptak 
 
Finnmarkssykehuset HF kan, etter vedtak i Helse Nord RHF,  i løpet av et budsjettår gis 
anledning til å oppta lån.  
 
§ 10 Eiermøter 
 
Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av mars måned hvert år til behandling av 
årsregnskap og årlig melding som omtalt i §  8  , jfr helseforetakslovens §§34 og 43 annet 
ledd.  
 
Foretaksmøtet i Finnmarkssykehuset  HF skal behandle alle saker som antas å være av 
vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller 
samfunnsmessig, jf.  helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som: 

• utskilling av større deler av virksomheten 
• deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette  
• omfattende endringer i tjenestetilbudet 

 
Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også 
treffes av foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven §§ 31 og 32. 
 
Styret skal oversende saker som nevnt i første og annet ledd, til departementet.   
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Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Nord RHF. 
  
§11 Arbeidsgivertilknytning 
 
Finnmarkssykehuset HF  er tilknyttet Arbeidsgiverforeningen NAVO  
 
§12 Endringer i vedtektene 
 
Endringer i vedtektene vedtaes av foretaksmøtet for Finnmarkssykehusene HF 
 
Styret for Finnmarkssykehuset HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene dersom 
dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets  formål og hovedoppgaver. 
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FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 
HF 
 
§1  Navn 
 
Helseforetakets navn er Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 
§2  Eier 
 
 Universitetssykehuset Nord-Norge HF eies av Helse Nord RHF 
 
 
§ 3 Helseforetakets formål  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de 
sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, 
forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer. HFs  iverksetting skjer innen 
rammen av RHFs konkretiserende planer og vedtak. 
 
Helseforetak RITø skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester, innen  funksjoner og 
geografiske områder besluttet av Helse Nord RHF,  til alle som trenger det uavhengig av 
alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn. Helseforetaket skal legge til rette for og 
gjennomføre  undervisning overfor pasienter og pårørende. 
 
Helseforetaket skal legge til rette for utdanning og forskning på høyt nasjonalt og 
internasjonalt  nivå tilpasset helseforetakets rolle som universitetsklinikk. Helseforetaket skal 
ivareta faglige ”nettverksfunksjoner” overfor øvrige helseforetak i landsdelen. 
 
 
§4 Helseforetakets virksomhet. 
 
Helse  RiTø  HF skal levere planlagte og akutte spesialisthelsetjenester til befolkningen i 
Nord-Norge innen rammen av Helse Nord RHFs bestemmelser. Universitetssykehuset Nord-
Norge HF skal gjennom Longyearbyen sykehus levere tilfredsstillende helsetjeneste til den 
norske befolkningen og alle som ferdes på og rundt Svalbard1. Dette omfatter: 
 

• psykiatri 
• somatikk 
• radiologi og laboratoriemedisin 
• rehabilitering  
• tiltak for rusmiddelmisbrukere in spesialisthelsetjenesten   
• sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid  
• For Svalbard også 1. og 2. linjetjenester, dvs. tjenester tilsvarende et helsesenter på 

fastlandet, herunder også akuttmedisinsk beredskap, bedriftshelsetjeneste og 
tannhelsetjeneste. 

1 Den russiske bosetningen i Barentsburg  har egen helsetjeneste. 
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Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder, funksjoner og 
kompetansesentra som var godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i 
helseforetakets virksomhet i 2001. Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike 
nivå og innen de ulike fagfelt,  omfatter de  områder som helseforetakets virksomheter hadde 
ansvar for i 2001 justert for endringer som vedtaes av RHF. 
 
Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i 
andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av 
nasjonale og regionale standarder. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal levere tjenester innen ambulanse og 
nødmeldetjeneste i det omfang og slik disse oppgavene er organisert av Helse Nord RHF. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal drive et redningshelikopter på Svalbard bemannet 
med personell fra Longyearbyen sykehus. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal levere tjenester innen helsemessig og sosial 
beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant beredskapsmyndighet.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal drive forskning og utdanning  på høyt nasjonalt og 
internasjonalt  nivå innen de områder som naturlig følger av de funksjoner helseforetaket har 
som universitetsklinikk. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal etablere og delta i nødvendig samarbeid med 
universitet, høgskoler og andre relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 
  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal drive undervisning av pasienter og pårørende i 
tråd med bestemmelser i spesialisthelsetjenesteloven..  
 
Helseforetaket skal delta i faglige og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal  bidra til at det etableres nødvendig samarbeid 
med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene 
sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til 
fylkeskommunale samarbeidspartnere som blant annet barnevern- og russektor, samt i forhold 
til andre aktuelle statlige ansvarsområder. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge   HF  er som universitetsklinikk det fremste 
kompetansesenter innen behandling, utdanning og forskning i Helse Nord RHF. 
Universitetssykehuset Nord-Norge  HF skal ivareta en sentral plass  i det faglige nettverk i 
landsdelen. 
 
Etablering/utvidelse av/nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker 
arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF skal forelegges styret 
for Helse Nord RHF til godkjenning. 
 
Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom 
vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til 
bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede 
virksomhet. 
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§5  Hovedkontor 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge    HF har sitt hovedkontor i  Tromsø   kommune 
 
§6  Styrende organer 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ledes av et styre. Styret skal ha ni medlemmer. Seks 
medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. 
 
I tillegg velger de ansatte tre styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de 
partforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i 
behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med 
arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse 
av tariffavtaler. 
 
Den daglige ledelse av Universitetssykehuset Nord-Norge HF utøves av den styret ansetter. 
 
§7  Rapportering til eier 
 
Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter: 
- styrets plandokument for virksomheten 
- styrets rapport for foregående år 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF rapporterer for øvrig  til eier i tråd med de krav Helse 
Nord RHF setter. 
 
§8 Medvirkning fra pasienter og pårørende 
 
Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet 
gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. 
 
Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som  
innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet 
med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges 
ved meldingen til departementet, jf. § 15. Styret må også påse at samiske organisasjoner, 
nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt. 
 
§ 9 Lånopptak 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF kan, etter vedtak i Helse Nord RHF,  i løpet av et 
budsjettår gis anledning til å oppta lån.  
 
§ 10 Eiermøter 
 
Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av mars måned hvert år til behandling av 
årsregnskap og årlig melding som omtalt i §  8  , jfr helseforetakslovens §§34 og 43 annet 
ledd.  
 
Foretaksmøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal behandle alle saker som antas å 
være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, 
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utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf.  helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet 
saker som: 

• utskilling av større deler av virksomheten 
• deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette  
• omfattende endringer i tjenestetilbudet 

 
Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også 
treffes av foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven §§ 31 og 32. 
 
Styret skal oversende saker som nevnt i første og annet ledd, til departementet.   
 
Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Nord RHF. 
 
  
§11 Arbeidsgivertilknytning 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  er tilknyttet arbeidsgiverforeningen NAVO  
 
§12 Endringer i vedtektene 
 
Endringer i vedtektene vedtaes av foretaksmøtet for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 
Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar eventuelt opp forslag til endringer i 
vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets  formål og hovedoppgaver. 
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FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR HELSE NORTRO HF 
 
 
§1  Navn 
 
Helseforetakets navn er Helse NorTro HF 
 
§2  Eier 
 
 Helse NorTro HF eies av Helse Nord RHF 
 
§ 3 Helseforetakets formål  
 
Helse NorTro HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de sektorpolitiske 
målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og 
utdanningspolitiske vedtak og planer. HFs  iverksetting skjer innen rammen av RHFs 
konkretiserende planer og vedtak. 
 
Helse NorTro HF skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester , innen  funksjoner og 
geografiske områder besluttet av Helse Nord RHF, til alle som trenger det uavhengig av alder, 
kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn. Helseforetaket skal legge til rette for og 
gjennomføre undervisning av pasienter og pårørende. 
 
Helseforetaket skal legge til rette for utdanning  tilpasset helseforetakets rolle i grunn/videre 
og spesialistutdanning  av helsepersonell. Helseforetaket skal legge til rette for praksisrelatert 
forskning i samarbeid med relevante forskningsmiljø. 
 
Helseforetaket skal delta i faglig nettverkssamarbeid. 
 
§4 Helseforetakets virksomhet. 
 
Helse NorTro HF skal levere planlagte og akutte spesialisthelsetjenester til befolkningen i sitt 
ansvarsområde innen rammen av Helse Nord RHFs bestemmelser. Dette omfatter: 
 

• psykiatri 
• somatikk 
• radiologi og laboratoriemedisin 
• rehabilitering og rus   
• sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid  

 
Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder og funksjoner som var 
godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001. Det 
geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt,  
omfatter de  områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001 med 
eventuelle endringer som vedtaes av RHF. 
 
Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i 
andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av 
nasjonale og regionale standarder. 
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Helse NorTro HF skal levere tjenester innen ambulanse og nødmeldetjeneste i det omfang og 
slik disse oppgavene er organisert av Helse Nord RHF. 
 
Helse NorTro HF skal levere tjenester innen helsemessig og sosial beredskap slik dette er 
vedtatt av Helse Nord RHF/relevant beredskapsmyndighet.   
 
Helse NorTro HF skal drive utdanning innen de områder som naturlig følger av de 
utdanningsfunksjoner helseforetaket er del i  som  utdanningsinstitusjon for helsepersonell. 
Helseforetaket skal også evt. legge til rette for klinisk/praksisrelatert  forskning sammen med 
relevante fagmiljø. 
 
Helse NorTro HF skal delta i nødvendig samarbeid med universitet og  høgskoler og evt. 
andre relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 
 
Helseforetaket skal delta i faglige og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid. 
 
Helse NorTro HF skal  bidrar til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning 
overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig 
helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til fylkeskommunale 
samarbeidspartnere som blant annet barnevern- og russektor, samt i forhold til andre aktuelle 
statlige ansvarsområder. 
 
Helse NorTro HF skal drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser 
i spesialisthelsetjenesteloven..  
 
Etablering/utvidelse av/nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker 
arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF skal forelegges styret 
for Helse Nord RHF til godkjenning. 
 
Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom 
vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til 
bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede 
virksomhet. 
 
§5  Hovedkontor 
 
Helse NorTro  HF har sitt hovedkontor i  Harstad  kommune 
 
 
§6 Styrende organer 
 
Helse  NorTro HF ledes av et styre. Styret skal ha ni medlemmer. Seks medlemmer 
oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. 
 
I tillegg velger de ansatte tre styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de 
partforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i 
behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med 
arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse 
av tariffavtaler. 
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Den daglige ledelse av Helse NorTro HF utøves av den styret ansetter. 
 
 
§7 Rapportering til eier 
 
Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter: 
- styrets plandokument for virksomheten 
- styrets rapport for foregående år 
 
Helse NorTro HF rapporterer for øvrig  til eier i tråd med de krav Helse Nord RHF setter. 
 
§8 Medvirkning fra pasienter og pårørende 
 
Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet 
gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. 
 
Styret skal også påse at erfaringer, behovvurderinger, prioriteringer og synspunkter som  
innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet 
med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges 
ved meldingen til departementet, jf. § 15. Styret må også påse at samiske organisasjoner, 
nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt. 
 
§ 9 Lånopptak 
Helse NorTro HF kan, etter vedtak i Helse Nord RHF,  i løpet av et budsjettår gis anledning 
til å oppta lån.  
 
§ 10 Eiermøter 
 
Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av mars måned hvert år til behandling av 
årsregnskap og årlig melding som omtalt i §  8  , jfr helseforetakslovens §§34 og 43 annet 
ledd.  
 
Foretaksmøtet i Helse NorTro HF skal behandle alle saker som antas å være av vesentlig eller 
prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller 
samfunnsmessig, jf.  helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som: 

• utskilling av større deler av virksomheten 
• deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette  
• omfattende endringer i tjenestetilbudet 

 
Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også 
treffes av foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven §§ 31 og 32. 
 
Styret skal oversende saker som nevnt i første og annet ledd, til departementet.   
 
Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Nord RHF. 
  
§11 Arbeidsgivertilknytning 
 
Helse NorTro HF  er tilknyttet Arbeidsgiverforeningen NAVO  
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§12 Endringer i vedtektene 
 
Endringer i vedtektene vedtaes av foretaksmøtet for Helse NorTro HF 
 
Styret for Helse NorTro HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene dersom dette er 
nødvendig for å ivareta helseforetakets  formål og hovedoppgaver. 
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FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR HELSE NSS HF 
 
§1  Navn 
 
Helseforetakets navn er Helse NSS HF 
 
§2  Eier 
 
 Helse NSS HF eies av Helse Nord RHF 
 
§ 3 Helseforetakets formål  
 
Helse NSS HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de sektorpolitiske 
målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og 
utdanningspolitiske vedtak og planer. HFs  iverksetting skjer innen rammen av RHFs 
konkretiserende planer og vedtak. 
 
Helse NSS  HF skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester, innen  funksjoner og 
geografiske områder besluttet av Helse Nord RHF, til alle som trenger det uavhengig av alder, 
kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn. Helseforetaket skal legge til rette for og 
gjennomføre  undervisning overfor pasienter og pårørende 
 
Helseforetaket skal legge til rette for utdanning og forskning tilpasset helseforetakets rolle i 
grunn/videre og spesialistutdanning  av helsepersonell. Helseforetaket skal videre legge til 
rette for klinisk forskning tilpasset behandlingsoppgaver,  kompetanseprofil og den 
pasientsammensetning det har.  
 
Helseforetaket skal, innenfor relevante spesialiteter, funksjoner og fagområder, ivareta faglige 
”nettverksfunksjoner” overfor øvrige helseforetak i landsdelen og for øvrig delta i faglige 
faglig nettverk. 
 
 
§4 Helseforetakets virksomhet. 
 
Helse  NSS HF skal levere planlagte og akutte spesialisthelsetjenester til befolkningen i sitt 
ansvarsområde innen rammen av Helse Nord RHFs bestemmelser. Dette omfatter: 
 

• psykiatri 
• somatikk 
• radiologi og laboratoriemedisin 
• rehabilitering og rus   
• sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid  

 
Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder og funksjoner og som 
var godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001. 
Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt,  
omfatter de  områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001 med 
eventuelle endringer som vedtaes av RHF. 
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Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i 
andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av 
nasjonale og regionale standarder. 
 
Helse NSS HF skal levere tjenester innen ambulanse og nødmeldetjeneste i det omfang og 
slik disse oppgavene er organisert av Helse Nord RHF. 
 
Helse NSS HF skal levere tjenester innen helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt 
av Helse Nord RHF/relevant beredskapsmyndighet.   
 
Helse NSS  HF skal drive forskning og utdanning  innen de områder som naturlig følger av de 
funksjoner helseforetaket har ansvar for som  utdanningsinstitusjon for helsepersonell. Helse 
NSS HF skal selv og samen med relevante forskningsmiljø  ivareta klinisk og praksisrelatert 
forskning tilpasset sine behandlingsoppgaver, kompetanseprofil og pasientsammensetning 
 
Helse NSS HF skal etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet, høgskoler og 
evt. andre relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 
 
Helseforetaket skal delta i faglige og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid. 
 
Helse NSS HF skal  bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor 
kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og 
sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til fylkeskommunale samarbeidspartnere 
som blant annet barnevern- og russektor, samt i forhold til andre aktuelle statlige 
ansvarsområder. 
 
Helse NSS HF skal drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i 
spesialisthelsetjenesteloven..  
 
Helse NSS   HF  skal som sentralsykehus ivareta et faglig nettverk/kompetansemiljø  for 
helseforetak en naturlig  leverer sentralsykehustjenester til.   
 
Etablering/utvidelse av/nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker 
arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF skal forelegges styret 
for Helse Nord RHF til godkjenning. 
 
Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom 
vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til 
bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede 
virksomhet. 
 
§5  Hovedkontor 
 
Helse NSS  HF har sitt hovedkontor i  Bodø   kommune 
 
 
§6  Styrende organer 
 
Helse  NSS HF ledes av et styre. Styret skal ha ni medlemmer. Seks medlemmer oppnevnes 
av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. 
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I tillegg velger de ansatte tre styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de 
partforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i 
behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med 
arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse 
av tariffavtaler. 
 
Den daglige ledelse av Helse NSS HF utøves av den styret ansetter. 
 
§7  Rapportering til eier 
 
Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter: 
- styrets plandokument for virksomheten 
- styrets rapport for foregående år 
 
Helse NSS HF rapporterer for øvrig  til eier i tråd med de krav Helse Nord RHF setter. 
 
§8 Medvirkning fra pasienter og pårørende 
 
Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet 
gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. 
 
Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som  
innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet 
med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges 
ved meldingen til departementet, jf. § 15. Styret må også påse at samiske organisasjoner, 
nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt. 
 
§9  Lånopptak 
 
Helse NSS HF kan, etter vedtak i Helse Nord RHF,  i løpet av et budsjettår gis anledning til å 
oppta lån.  
 
§ 10 Eiermøter 
 
Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av mars måned hvert år til behandling av 
årsregnskap og årlig melding som omtalt i §  8  , jfr helseforetakslovens §§34 og 43 annet 
ledd.  
 
Foretaksmøtet i Helse NSS HF skal behandle alle saker som antas å være av vesentlig eller 
prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller 
samfunnsmessig, jf.  helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som: 

• utskilling av større deler av virksomheten 
• deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette  
• omfattende endringer i tjenestetilbudet 

 
Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også 
treffes av foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven §§ 31 og 32. 
 
Styret skal oversende saker som nevnt i første og annet ledd, til departementet.   
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Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Nord RHF. 
  
§11 Arbeidsgivertilknytning 
 
Helse NSS HF  er tilknyttet arbeidsgiverforeningen NAVO  
 
§ 12     Endringer i vedtektene 
 
Endringer i vedtektene vedtaes av foretaksmøtet for Helse NSS HF 
 
Styret for Helse NSS HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene dersom dette er 
nødvendig for å ivareta helseforetaks  formål og hovedoppgaver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 40 



FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR HELGELANDSSYKEHUSET HF 
 
§1  Navn 
 
Helseforetakets navn er Helgelandssykehuset HF 
 
§2  Eier 
 
 Helgelandssykehuset HF eies av Helse Nord RHF 
 
§ 3 Helseforetakets formål  
 
Helgelandssykehuset HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de sektorpolitiske 
målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og 
utdanningspolitiske vedtak og planer. HFs  iverksetting skjer innen rammen av RHFs 
konkretiserende planer og vedtak. 
 
Helgelandssykehuset HF skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester , innen  
funksjoner og geografiske områder besluttet av Helse Nord RHF, til alle som trenger det 
uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn. Helseforetaket skal legge til 
rette for og gjennomføre undervisning av pasienter og pårørende. 
 
Helseforetaket skal legge til rette for utdanning  tilpasset helseforetakets rolle i grunn/videre 
og spesialistutdanning  av helsepersonell. Helseforetaket skal legge til rette for praksisrelatert 
forskning i samarbeid med relevante forskningsmiljø. 
 
Helseforetaket skal delta i faglig nettverkssamarbeid. 
 
§4 Helseforetakets virksomhet. 
 
Helgelandssykehuset HF skal levere planlagte og akutte spesialisthelsetjenester til 
befolkningen i sitt ansvarsområde innen rammen av Helse Nord RHFs bestemmelser. Dette 
omfatter: 
 

• psykiatri 
• somatikk 
• radiologi og laboratoriemedisin 
• rehabilitering og rus   
• sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid  

 
Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder og funksjoner som var 
godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001. Det 
geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt,  
omfatter de  områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001 med 
eventuelle endringer som vedtaes av RHF. 
 
Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i 
andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av 
nasjonale og regionale standarder. 
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Helgelandssykehuset HF skal levere tjenester innen ambulanse og nødmeldetjeneste i det 
omfang og slik disse oppgavene er organisert av Helse Nord RHF. 
 
Helgelandssykehuset HF skal levere tjenester innen helsemessig og sosial beredskap slik dette 
er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant beredskapsmyndighet.   
 
Helgelandssykehuset HF skal drive utdanning innen de områder som naturlig følger av de 
utdanningsfunksjoner helseforetaket er del i  som  utdanningsinstitusjon for helsepersonell. 
Helseforetaket skal også evt. legge til rette for klinisk/praksisrelatert  forskning sammen med 
relevante fagmiljø. 
 
Helgelandssykehuset HF skal delta i nødvendig samarbeid med universitet og  høgskoler og 
evt. andre relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 
 
Helseforetaket skal delta i faglige og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid. 
 
Helgelandssykehuset HF skal  bidrar til at det etableres nødvendig samarbeid med og 
veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et 
helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til fylkeskommunale 
samarbeidspartnere som blant annet barnevern- og russektor, samt i forhold til andre aktuelle 
statlige ansvarsområder. 
 
Helgelandssykehuset HF skal drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med 
bestemmelser i spesialisthelsetjenesteloven..  
 
Etablering/utvidelse av/nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker 
arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF skal forelegges styret 
for Helse Nord RHF til godkjenning. 
 
Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom 
vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til 
bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede 
virksomhet. 
 
§5  Hovedkontor 
 
Helgelandssykehuset  HF har sitt hovedkontor i  Rana  kommune 
 
 
§6 Styrende organer 
 
Helse  Helgeland HF ledes av et styre. Styret skal ha ni medlemmer. Seks medlemmer 
oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. 
 
I tillegg velger de ansatte tre styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de 
partforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i 
behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med 
arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse 
av tariffavtaler. 
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Den daglige ledelse av Helgelandssykehuset HF utøves av den styret ansetter. 
 
 
§7  Rapportering til eier 
 
Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter: 
- styrets plandokument for virksomheten 
- styrets rapport for foregående år 
 
Helgelandssykehuset HF rapporterer for øvrig  til eier i tråd med de krav Helse Nord RHF 
setter. 
 
§8 Medvirkning fra pasienter og pårørende 
 
Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet 
gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. 
 
Styret skal også påse at erfaringer, behovvurderinger, prioriteringer og synspunkter som  
innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet 
med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges 
ved meldingen til departementet, jf. § 15. Styret må også påse at samiske organisasjoner, 
nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt. 
 
§ 9 Lånopptak 
 
Helgelandssykehuset  HF kan, etter vedtak i Helse Nord RHF,  i løpet av et budsjettår gis 
anledning til å oppta lån.  
 
§ 10 Eiermøter 
 
Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av mars måned hvert år til behandling av 
årsregnskap og årlig melding som omtalt i §  8  , jfr helseforetakslovens §§34 og 43 annet 
ledd.  
 
Foretaksmøtet i Helgelandssykehuset   HF skal behandle alle saker som antas å være av 
vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller 
samfunnsmessig, jf.  helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som: 

• utskilling av større deler av virksomheten 
• deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette  
• omfattende endringer i tjenestetilbudet 

 
Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også 
treffes av foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven §§ 31 og 32. 
 
Styret skal oversende saker som nevnt i første og annet ledd, til departementet.   
 
Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Nord RHF. 
  
§11 Arbeidsgivertilknytning 
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Helgelandssykehuset HF  er tilknyttet Arbeidsgiverforeningen NAVO  
 
§12 Endringer i vedtektene 
 
Endringer i vedtektene vedtaes av foretaksmøtet for Helgelandssykehuset HF 
 
Styret for Helgelandssykehuset  HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene dersom 
dette er nødvendig for å ivareta formål og hovedoppgaver. 
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FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF 
 
§1  Navn 
 
Helseforetakets navn er Sykehusapotek Nord HF 
 
§2  Eier 
 
 Sykehusapotek Nord HF eies av Helse Nord RHF 
 
§ 3 Helseforetakets formål  
 
Sykehusapotek Nord HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de sektorpolitiske 
målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og 
utdanningspolitiske vedtak og planer. HFs  iverksetting skjer innen rammen av RHFs 
konkretiserende planer og vedtak. 
 
Sykehusapotek Nord  HF skal yte gode og likeverdige apotektjenester , innen  funksjoner og 
geografiske områder besluttet av Helse Nord RHF.  
 
Helseforetaket skal legge til rette for utdanning  tilpasset helseforetakets rolle i grunn/videre 
og spesialistutdanning  av helsepersonell. Helseforetaket skal legge til rette for forskning i 
samarbeid med relevante forskningsmiljø. 
 
Helseforetaket skal delta i faglig nettverkssamarbeid. 
 
§4 Helseforetakets virksomhet. 
 
Sykehusapotek Nord HF skal levere  apotektjenester til sykehus og andre 
spesialisthelsetjenesteinstitusjoner innen rammen av Helse Nord RHFs bestemmelser.  
 
Virksomheten omfatter de fagområder og funksjoner som var godkjent gjennom tildelte 
spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001. Det geografiske 
ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt,  omfatter de  
områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001 med eventuelle endringer 
som vedtaes av RHF. 
 
Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i 
andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av 
nasjonale og regionale standarder. 
 
Sykehusapotek Nord HF skal levere tjenester innen helsemessig og sosial beredskap slik dette 
er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant beredskapsmyndighet.   
 
Sykehusapotek Nord HF skal drive forskning og utdanning  på høyt nasjonalt og 
internasjonalt  nivå innen de områder som naturlig følger av de funksjoner helseforetaket har 
som del av en universitetsklinikk.  
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Sykehusapotek Nord HF skal etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet, 
høgskoler og andre relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 
  
Sykehusapotek Nord  HF skal drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med 
bestemmelser i spesialisthelsetjenesteloven..  
 
Sykehusapotek Nord  HF  er som del av en universitetsklinikk det fremste kompetansesenter 
innen sykehusapotek i Helse Nord RHF. Helse Sykehsuapotek Nord  HF skal ivareta en 
sentral plass  i det faglige nettverk i landsdelen. 
 
Helseforetaket skal delta i faglige og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid.  
 
Etablering/utvidelse av/nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker 
arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF skal forelegges styret 
for Helse Nord RHF til godkjenning. 
 
Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom 
vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til 
bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede 
virksomhet. 
 
§5  Hovedkontor 
 
Sykehusapotek Nord HF har sitt hovedkontor i  Tromsø  kommune 
 
§6 Styrende organer 
 
Sykehusapotek Nord  HF ledes av et styre. Styret skal ha ni medlemmer. Seks medlemmer 
oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. 
 
I tillegg velger de ansatte tre styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de 
partforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i 
behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med 
arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse 
av tariffavtaler. 
 
Den daglige ledelse av Sykehusapotek Nord HF utøves av den styret ansetter. 
 
§7  Rapportering til eier 
 
Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter: 
- styrets plandokument for virksomheten 
- styrets rapport for foregående år 
 
Sykehusapotek Nord HF rapporterer for øvrig  til eier i tråd med de krav Helse Nord RHF 
setter. 
 
§ 8 Lånopptak 
Sykehusapotek Nord HF kan, etter vedtak i Helse Nord RHF,  i løpet av et budsjettår gis 
anledning til å oppta lån.  
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§ 10 Eiermøter 
 
Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av mars måned hvert år til behandling av 
årsregnskap og årlig melding som omtalt i §  8  , jfr helseforetakslovens §§34 og 43 annet 
ledd.  
 
Foretaksmøtet i Sykehusapotek Nord HF skal behandle alle saker som antas å være av 
vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller 
samfunnsmessig, jf.  helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som: 

• utskilling av større deler av virksomheten 
• deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette  
• omfattende endringer i tjenestetilbudet 

 
Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også 
treffes av foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven §§ 31 og 32. 
 
Styret skal oversende saker som nevnt i første og annet ledd, til departementet.   
 
Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Nord RHF. 
  
§10 Arbeidsgivertilknytning 
 
Sykehusapotek Nord HF  er tilknyttet Arbeidsgiverforeningen NAVO  
 
§11 Endringer i vedtektene 
 
Endringer i vedtektene vedtaes av foretaksmøtet for Sykehusapotek Nord HF 
 
Styret for Sykehusapotek Nord HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene dersom 
dette er nødvendig for å ivareta Sykehusapotek Nord HF sitt formål og hovedoppgaver.
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Styre: Styret for Helse Nord RHF  
 
Dato: mandag 26.11.01 
 
Saksbehandler: fung. økonomidirektør Bjørn Hesthamar 
 
 
 
 
SAK 68/01 – DELEGASJON AV FULLMAKT TIL Å SLUTTFØRE VALG AV 
BANKFORBINDELSE FOR HELSE NORD RHF 
 
 
1. Bakgrunn og formål 
I forbindelse med etableringen av de regionale helseforetakene og deres underliggende 
virksomheter har Sosial- og helsedepartementet rådd til at det blir forhandlet fram en samlet 
avtale om levering av banktjenester for hvert RHF. Den valgte bankforbindelse skal betjene 
de samlede behov for banktjenester for hele foretaksgruppen. Det tas sikte på at denne avtalen 
skal være ferdigforhandlet, signert og så langt mulig teknisk implementert før årsskiftet. Noen 
overgangsordninger vil det likevel bli nødvendig å etablere. 
 
Til hjelp i utformingen av anbudspapirer, innhenting av tilbud og foreløpig evaluering av 
tilbudene har departementet brukt konsulentfirmaet Cap Gemini Ernst & Young (CGEY) for 
alle fem regionene. Deres anbefalinger vil for Helse Nord RHF sitt vedkommende foreligge 
fredag 23.11.d.å. Endelig beslutning vil normalt tilligge styret for Helse Nord RHF. 
 
Det er imidlertid i forlengelsen av beslutningen om valg av bankforbindelse en rekke formalia 
og tekniske forhold som må på plass og ferdigtestes før årsskiftet. Det vil således være for 
sent å forelegge denne saken til styrets behandling til møtet 18.desember d.å. 
 
Av den grunn ber en om styrets godkjenning for at endelig beslutning om valg av 
bankforbindelse delegeres til administrerende direktør. Endelig vedtak om valg av 
tjenesteleverandør bør foreligge i løpet av uke 48, og styret vil bli orientert om det endelige 
valget i egen sak i neste styremøte. 
 
 
2. Kriterier som skal vektlegges i valg av bankforbindelse 
Følgende kriterier legges til grunn for evalueringen av banktilbudene: 
 

1. Pris og total økonomi 
2. Kvalitet på produkter, tjenester, rådgiving og opplæring 
3. Dagens og fremtidig produktbredde 
4. Service 
5. Drifts- og datasikkerhet 
6. Lokal betjening og tilgjengelighet 
7. Kapasitet og kompetanse til å bidra til etablering av bankløsningen 
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3. Tilbydere 
Følgende banker har inngitt tilbud om banktjenester til Helse Nord RHF innen fristens utløp: 
 

• Den norske Bank 
• Fokus Bank 
• Nordea 
• Sparebanken Nord-Norge 

 
 
 
 
Saken fremmes med dette med følgende innstilling til 
 
 
   Vedtak 
 
1. Administrerende direktør skal, i samarbeid med styreleder, nestleder og eventuelt andre i 

styret som styreleder måtte beskikke, treffe endelig beslutning om valg av bankforbindelse 
for Helse Nord RHF. 

 
2. Administrerende direktør får fullmakt til å arbeide videre med saken basert på det valg 

som gjøres etter punkt 1 i dette vedtak. 
 
3. Endelig valg av bankforbindelse forelegges styret i egen orienteringssak på neste 

styremøte. 
 
 
 
 

Bodø, 20.11.01 
 
 

Olav Helge Førde 
styreleder 
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Styresak nr:  69/01 
Behandles :  26.11.01 
 
 
HELSEFORETAKSTILKNYTNING FOR AMBULANSETJENESTEN. 
 
1. Innledning – sammendrag. 
 
Styret for Helse Nord RHF har besluttet at alle typer spesialisthelsetjenester skal organiseres 
inn i helseforetak. Ambulansetjenesten i det geografiske område helseforetaksgruppen dekker 
er organisert enten ved at sykehusene har ansvar for tjenesten eller at det er inngått avtaler 
med private drivere. I denne sak foreslåes at de ulike ambulanseenheter administrativt og 
organisatorisk gis  tilknytning til det helseforetak hvor de har mest pasienttransport. I 
hovedsak betyr det at ambulanseenhetene i framtida administrativt og organisatorisk fortsatt 
vil forholde seg til det sykehus som de tidligere har hatt mest med å gjøre. 
 
Når det gjelder spørsmål om inngåelse av avtaler om ambulansetransport vil det fortsatt være 
et ansvar for Helse Nord RHF. 
 
2. Ambulansetjenesten i Helse Nord RHF – nåværende organisering. 
 
2.1 Finnmark. 
I Finnmark vil all ambulansetjeneste organisatorisk og administrativt være knyttet til 
helseforetak Finnmark. Nedenfor gis en oversikt over ambulanseenhetene i Finnmark og hvor 
de er stasjonert. 
 
Utøver bilambulanse  Dekningsområde(stasjoneringssted) 
Arctic Ambulanse AS Øksfjord 

Hasvik 
Kautokeino 
Måsøy 
Nordkapp 

Nortrafikk Ambulanse Finnmark AS Vadsø 
Vardø 
Berlevåg 
Båtsfjord 
Sør-Varanger 
Tana/Nesseby(Tana) 
Lebesby/Gamvik(Mehamn og Kjøllefjord) 

Ambulansetjenesten Alta AS  Alta 
Hammerfest Ambulanse AS Hammerfest 
Karasjok Ambulanse Karasjok 
Lakselv Ambulanse AS Porsanger 
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Utøver båtambulanse Dekningsområde/stasjoneringssted 
Loppa legeskyssbåter AS Loppa legedistrikt(Øksfjord) 
Finnmark fylkesrederi og Rutebilselskap AS(FFR) Måsøy og Hammerfest 

Leilighetsambulanse Tana/Gamvik 
Partrederiet Mjånes  Ytre Altafjord(Kvalfjord) 
 
2.2 Troms 
 
2.2.1 Dagens situasjon 
I Troms er ambulansetjenesten i dag organisert i to regioner nord og sør. Nordregionen har sin 
tilknytning mot RiTø, sørregionen mot Harstad/Narvik. Her gis en oversikt over situasjonen. 
 
Region sør- Harstad sykehus Region Nord - RiTø 
Ambulansebiler Ambulansebiler 
Harstad sykehus ambulanse Ambulansetjenesten i Tromsø 
Per A. Lorentsen Evenskjær Stakkenes Persontransport Jøvik 
Ibestad Drosje og Ambulanse DA  
Hamnvik 

Torsken Ambulanse AS 

Gratangen Ambulanse AS Målselv Ambulanse AS Bardufoss 
Karstein Hansen Transport Berg Ambulanse Skaland 
Bardu Ambulanse AS Bardu Finnsnes Ambulanse  
Salangen Ambulanse Sjøvegan Gibostad Ambulansetjeneste AS 
Ambulansetjenesten Sørreisa AS Storsteinnes Ambulanse AS 
Dyrøy Ambulanse AS Malangseidet Ambulanse 
Tranøy Ambulanse AS Karlsøy ambulanse 
 Vannøy ambulanse ANS 
 Johannes Lundevolls eft. Lyngseidet 
 Alf M. Teigen Svensby 
 Bjørn Rognli Oteren 
 Olderdalen Ambulanse AS Birtavarre 
 Skjervøy Ambulanse AS 
 Nordreisa Ambulanse AS Storslett 
 Kvænangen Ambulanse  
Bårebiler Bårebiler 
Ivar Pettersen Lundenes Stein Martinsen Arnøyhamn 
Birger Henriksen Sandsøy  
Willy Jakobsen Bjarkøy  
Trond Bornøy Meløyvær  
Ambulansebåter Ambulansebåter 
”Øyfart” Bjarkøy ”Øyskyss” Karlsøy 
 ”Nautilus” Skjervøy 
 ”Kvænangstind” Kvænangen 
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2.2.2 Forslag til ny helseforetakstilknytning. 
Som generelt prinsipp foreslåes at ambulanseutøverne gis helseforetakstilknytning til det 
helseforetak som de har mest virksomhet rettet mot. Her baserer vi oss på hvilket 
helseforetak(ikke hvilket sykehus) de hadde flest transporter til.  
 
For de aller fleste vil dette bety at dagens praksis videreføres. Det foreslåes imidlertid endring 
i helseforetakstilknytning for følgende ambulanseenheter i Troms: 
 
 

• Bardu ambulanse knyttes organisatorisk og administrativt til helseforetak RiTø. Dette 
med basis i at for år 2000 så var det i en pasientstrømsanalyse registrert 449 
bevegelser til RiTø og 211 til Harstad. 

 
• Ambulansetjenesten Sørreisa AS knyttes organisatorisk og administrativt til 

helseforetak RiTø. Dette med  basis i at for år 2000 så var det i en 
pasientstrømsanalyse registrert 463 bevegelser totalt sett mot RiTø og 158 mot 
Harstad 

 
 
Dyrøy Ambulanse og Tranøy Ambulanse AS har noen flere transporter mot RiTø enn mot 
Harstad. Dette er imidlertid så marginalt at det ikke foreslåes noen endring. 
 
2.3 Nordland 
 
2.3.1 Forslag til helseforetakstilknytning. 
Nordland fylkeskommune har inngått nye driftsavtaler med ambulanseutøvere fra 01.12.01. 
Disse avtalene varer i fem år. Noen er for kortere tidsrom. Her presenteres ikke dagens status 
hva gjelder lokalisering da denne ikke har relevans for spørsmålet om 
helseforetakstilknytning. 
 
Forslagene til helseforetakstilknytning er her i samsvar med måten pasientstrømmene går på. 
En problemstilling som kan være aktuelt å reise, i en senere sak, vil være hvor 
pasientstrømmene fra Hamarøy/Tysfjord vest skal gå. Dette området har i dag felles 
legevaktordning med Steigen som har sin tilknytning mot NSS. I den grad dette spørsmålet 
skal behandles må det skje ved en større gjennomgang, jfr. tidligere varslet sak om forholdet 
mellom Ritø og NorTro. 
 
Nedenfor følger en oppstilling over forslagene til helseforetakstilknytning for 
ambulansetjenesten. Denne angir i hvilke kommuner hvor det finnes egne ambulanseenheter. 
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Ambulanseutøver Helse Helgeland HF Helse NSS HF Helse NorTro HF 
Svolvær Ambulanse  Vågan  
Lofoten turbusser  Moskenes/Flakstad  
Nordtrafikk 
Ambulanse 

Brønnøy 
Sømna 
Vefsn sykehus 

Sørfold 
Fauske 
Saltdal 
Gildeskål 
Meløy 
Steigen 
Lofoten sykehus 

Sortland 
Øksnes 
Bø 
Andøy 
Tysfjord øst 
Stokmarknes sykehus 

Saltens Bilruter AS  Bodø(Tverlandet og 
Kjerringøy) 
Skjerstad 
Beiarn 

Narvik(Bjerkvik) 
Hamarøy/Tysfjord 
vest 
 

Torbjørn Rinø 
Lødingen 

  Lødingen 

Korgen Ambulanse 
AS 

Hemnes   

Knut Steinslett 
Nesna 

Nesna   

Hattfjelldal 
Ambulanse 

Hattfjelldal   

Bindal Taxisentral 
Bindalseidet 

Bindal   

Dønna ambulanse AS Herøy og Dønna   
Asbjørn Hansen 
Konsvikosen 

Rødøy/Lurøy indre   

Jørn Ove Nygård 
Trofors 

Grane   

Gunnar Henriksen 
Fjelldal 

  Evenes/Tjeldsund 

 Vega   
Nordland 
sentralsykehus 

 Bodø  

Rana sykehus Rana   
Sandnessjøen sykehus Alstadhaug   
Narvik sykehus   Narvik(unntatt 

Bjerkvik) 
Leilighetsambulanser    

Træna kommune Træna   
Vågan kommune 
v/Jens Pedersen 
(1.1.02) 

 Skrova  
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Ambulansebåter 
utøver 

Helse Helgeland HF Helse NSS HF Helse NorTro HF 

Halden & Edvardsen  Vågan  
Lurøy kommune Lurøy   
Helgelandske AS Træna   
Meløy kommune  Meløy  
Rødøy kommune Rødøy   
Nortrafikk Maritim AS   Øksnes 
Viggo Johansen   Tysfjord 
Arne Eggesvik Nesna  

Rana 
  

Tore Hansen Vega   
Herøy kommune Herøy  

Dønna 
  

OVDS   Hadsel 
Torghatten 
Trafikkselskap 

 Gildeskål  

J.Busch Båtskyss AS Bindal   
Alstadhaug kommune Alstadhaug 

Vevelstad 
Vefsn 

  

 
Bårebiler utøver: 

   

Svein Ottar Berg  Værøy  
Bent Roar Ellingsen  Røst  
Alf E. Olsen   Hadsel(Tengelfjord – 

kontrakt utgår) 
Edvin Bang Rødøy(Tjongsfjorden)   
Bjørn Værang Lurøy(Jektvik)   
Svein Olsen Vevelstad(Forvik)   
 
 
3. Andre forhold 
 
Innenfor prehospital virksomhet er det, ved statlig overtakelse, noen problemstillinger 
vedrørende ansvar for deler av tjenestene. Dette gjelder bl.a.  
 

• Faglig systemansvar for ambulanse og nødmeldetjeneste 
• Teknisk systemansvar for helseradionettet 

 
Her må ansvarsforhold være på plass fra 1. januar 2002.  På lengre sikt kan det være 
nødvendig å se dette i sammenheng med bla. den totale organisering av AMK tjenesten. Det 
varsels med dette om at det til neste styremøte kommer en sak omkring den formelle 
organisering av ansvaret for ovennevnte sakskompleks fra 01.02.02. 
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4. Anbefaling. 
 
Det vises til vedtak i sak om helseforetaksstruktur hvor det framgikk at forslag til 
helseforetakstilknytning for ambulansetjenesten skulle legges fram på et senere tidspunkt. Her 
fremmes sak om organisatorisk og administrativ tilknytning for bil- og båtambulanse samt 
bårebiler til de nye helseforetakene. Her er lagt til grunn at tilknytningen skal gå til det 
helseforetak som den enkelte enhet har mest kontakt med/slik pasientstrømmen går. På 
bakgrunn av dette foreslåes at Bardu Ambulanse AS og Sørreisa Ambulanse AS 
administrativt og organisatorisk knyttes til Helse RiTø HF. Disse er nå organisert som del av 
ambulanseregion Sør i Troms hvor Harstad sykehus har nødmeldetjenesteansvar. 
 
For øvrig anbefales at en i løpet av år 2002, knyttet til en sak om AMK/nødmeldetjeneste også 
gjør ytterligere ”finslipte” vurderinger av helseforetakstilknytningen til enkelte 
ambulanseenheter. 
 
Styret for Helse Nord RHF anbefales å fatte følgende vedtak 
 
 

1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksframstillingen. 
 
2. Organisatorisk og administrativ tilknytning til helseforetak for bil- og båtambulanse 
samt bårebiler gjøres i tråd med forslaget i saken. 
 
3. Bardu Ambulanse AS og Sørreisa Ambulanse knyttes til Universitetssykehuset i 
Nord-Norge HF. 
 
4. Nødvendige endringer i utøvelsen av nødmeldetjenesten etc mellom 
helseforetakene, som følge av dette forslaget ivaretas i samarbeid mellom de aktuelle 
helseforetak. 
 
5. Ytterligere vurderinger og endringer i helseforetakstilknytning vurderes eventuelt på 
et senere tidspunkt. 

  
 
 

Bodø 20.11.01 
 
 

Olav Helge Førde 
Styreleder 
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Styresak nr: 70/01 
Behandles : 26.11.01 
 
 
 
Eventuelt 
 

 
Saker til eventuelt meldes i starten av styremøtet. 

 
 
 
 

Olav Helge Førde 
Styreleder 
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