
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodø, 12. desember 2001 
 
 
 
 

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF 
 
Det innkalles med dette til møte i Helse Nord RHF den 18. desember i Alta. Sakspapirer og 
dagsorden er vedlagt.. 
 
Sakene 76/01 og 77/01 vil bli lagt frem på møtet i Alta. Sak 83/01 om budsjett for 2002 vil bli 
ettersendt etter at Helse Nord RHF har hatt møte med departementet i Oslo den 13. desember 
om budsjettet for neste år.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Kristian Iversen Fanghol 
Rådgiver 



 
 
 
 
 
  

 Saksliste 
Styremøte Alta, 18. desember 

  
 
 

 
 
 

 
 

SAK TITTEL  
sak 72/01 Undertegning av protokoll  
sak 73/01 Orienteringer   
sak 74/01 Valg av revisor for Helse Nord RHF Unnt.off. § 5 

 Foretaksmøte (egen innkalling)                                     
sak 75/01 Stiftelse av helseforetak  
sak 76/01 Ansettelse Helse Finnmark HF Unnt.off § 6-1 nr 4 
sak 77/01 Ansettelse/konstituering av direktør Helse 

NorTro HF 
Unnt.off § 6-1 nr 4 

sak 78/01 Innkjøpssentral  
sak 79/01 Instruks for styrer og administrerende direktør  
sak 80/01 Helseforetaksansvar for føde- og sykestuer  
sak 81/01 Budsjett 2002  
sak 82/01 Referatsaker  
sak 83/01 Eventuelt  

 



 
 
 
Styresak nr: 72/01 
Behandles : 18.12.01 
 
 
 
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. 
 
Forslag til vedtak: 

Protokoll fra styremøte 14.11 godkjennes og signeres. 
 
 
 
 
 

Olav Helge Førde 
Styreleder 



 
 
 
Styresak nr: 73/01 
Behandles : 18.12.01 
 
 
Orienteringer 
 
 
Det gis orienteringer fra styrets medlemmer og administrasjonen om saker siden sist. Blant 
annet vil Baardseng orientere om PriceWaterhouseCoopers gjennomgang av vedtektene til de 
lokale helseforetakene og de endringer som er foreslått. 

 
 
 
 
 
 

Olav Helge Førde 
Styreleder 



 

 

 

 
  
 
Styresak nr: 74/01  
Behandles : 18.12.01  
 
 
Revisor for Helse Nord RHF 

Unntatt offentlighet 
jfr. Off. lov § 5 

 
 

  
    
  
  
  



 

 

 

 
  
 
Styresak nr: 75/01  
Behandles : 18.12.01  
 
 
Stiftelse av helseforetak 

 
 
Bakgrunn 
Det vises til Lov om helseforetak, brev av 2.11 fra Sosial- og helsedepartementet, vedtak i 
tidligere saker i Helse Nord RHF (jfr sak 16/01, 27/01, 32/01, 48/01, 57/01, 61/01, 62/01, 
63/01 og 74/01), samt foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og eier. De nødvendige vedtak 
før stiftelse av foretak er nå gjort. Alle nødvendige brikker er nå på plass for å kunne stifte 
helseforetakene. 
 
Det tilrådes derfor at styret vedtar å stifte helseforetakene, og at nødvendige dokumenter 
sendes til Brønnøysund for registrering. 
 
Forslag til vedtak 

1. Styret i Helse Nord stifter Helse Helgeland HF, Helse NSS HF, Helse NorTro HF, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Helse Finnmark HF og Sykehusapoteket 
Nord HF gjennom signering av stiftelsesprotokoll. 

 
2. Stiftelsesdokumentene (stiftelsesprotokoll og registreringsskjema sendes 

enhetsregistret i Brønnøysund for registrering. 
 
 
 

Oslo, 12.12.01 
 
 

Olav Helge Førde 
Styreleder 



 

 

 

 
  
 
Styresak: 78/01 
Behandlet: 18.12.01 
 
 
RAPPORT OM FRAMTIDIG ANSKAFFELSESORDNING FOR NORSKE SYKEHUS 
– OPPLEGG FOR HØRING. 
 
 
1. Innledning – mandat for arbeidet. 
 
Helse Nord RHF fikk i august/september i oppgave av Sosial- og helsedepartementet  å 
iverksette arbeidet med en utredning om etablering av helseforetakenes felles innkjøpssenter i 
Vadsø. I brev av 19.09.2001 fra SHD til Helse Nord RHF heter det ”..arbeidet har som formål 
å utvikle en effektiv innkjøpsorganisasjon basert på en god arbeidsdeling og et tillitsfullt 
samarbeid i nettverk mellom helseforetakene og deres felles innkjøpsenhet”.  Det vises også 
til informasjon fra helseministeren på felles møte for styrene i de  regionale helseforetak 
medio august 2001 og senere diskusjoner om saken på styreledermøter. 
 
Styret for Helse Nord RHF engasjerte Finnut Consult AS, som hadde utredet forprosjektet for 
lokale aktører i Finnmark, til å gjennomføre det nødvendige arbeid. Vedlagt følger ferdig 
rapport. Denne er sendt en rekke aktører, bl.a. Vadsø kommune og Finnmark fylkeskommune. 
 
Mandatet for arbeidet var: 
 

• Foreslå organisasjonsform, eierstruktur og finansieringsform for felles innkjøpsenhet 
 

• Foreslå og beskrive den prinsipielle arbeidsfordelingen mellom felles innkjøpsenhet, 
Vadsø og de enkelte helseforetakene. 

 
• Beskrive helseforetakenes evt. nytte av GAR og i hvilken grad helseforetakene ser 

GAR som et nyttig redskap i sin virksomhet. 
 
Rapporten er tilgjengelig på vår nettside www.helse-nord.no.  
 
2. Hovedkonklusjoner. 
 
I rapporten fra Finnut Consult AS er hovedinnholdet oppsummert slik: 
 
• Kapittel 2. Organisasjonsform og finansiering. 
 
Til å ivareta den overordnede samordningen av anskaffelser til norske helseforetak, bør det 
opprettes et eget aksjeselskap til formålet. Aksjeselskapet bør eies av de fem RHF’ene. Driften 
bør være "oppdragfinansiert" der størrelsen på finansieringen avgjøres ut fra en gitt prosent 
av total anskaffelseskost. 



 
• Kapittel 3 Vurdering av innhold og arbeidsdeling. 
 
Evaluering og tilråding ut fra de innkomne anbud, foretas av Innkjøpsenhet i Vadsø i tett 
samarbeid med det, eller de, fagråd som skal involveres. De endelige beslutninger og valg av 
leverandør/produkt må foretas av helseforetakenes ledelse.  
 
Etter at implementering av avtaler er foretatt, overtar helseforetakene ansvaret for de 
praktiske innkjøpene, logistikkdelen, alt av lagerrutiner og intern kvalitetssikring. 
Enkelte anskaffelsesområder er i utgangspunktet ikke hensiktsmessig å samordne. Spesielt 
gjelder dette anskaffelser tilknyttet spesiell forskning eller andre høyspesialiserte tjenester 
som i prinsippet kun utføres fra noen helseforetak og som vil være spesielt preget av 
forskningen/spesialtjenestene for vedkommende helseforetak.   
  
Ved anskaffelser som vil prege angjeldende institusjons funksjon ved å utvide/endre 
institusjonens funksjonsregister og bemanning, skal det regionale helseforetak bringes inn før 
anskaffelse finner sted. Det bør nærmere defineres hvilke typer utstyr og hvilke beløpsnivåer 
som kommer inn under denne bestemmelsen. 
 
Bidraget fra felles innkjøpsenhet skal være å beskrive beslutningsgrunnlaget for hvilke 
produkter en skal kjøpe hos hvilke leverandører og ikke hvor mye eller hva som skal kjøpes. 
 
Ambisjonsnivået må settes høyt. Dette skal bli landets mest effektive innkjøpsorganisasjon 
som skal bidra til å skape økt handlefrihet for sykehusene. Tjenesten må ha som ambisjon å 
bli ettertraktet fra andre områder. Intensjonene er at felles innkjøpsenhet skal utvikle seg til å 
bli en helhetsleverandør av innkjøpstjenester til helsevesenet. 
 
Strategien i starten bør være å konsentrere operasjonene rundt de ”enkle produktene”. 
Formålet og ambisjonsnivået må imidlertid holdes høyt. En må definere hva en vil og hva 
dette skal omfatte, men en kan gjerne starte med det rimelig ”sikre”. 
 
 
 
• Kapittel 4 Andre prinsipielle forhold  
 
Det skal tilstrebes at prinsippene om valgfrihet i beslutningene vedrørende produkter, 
leverandører og avtaler følges.   
 
Det er viktig å starte ny modell med å konsentrere operasjonene rundt de ”enkle produktene”. 
Dette innebærer forbruksvarer som er egnet til felles rammeavtaler. 
 
En rekke andre relevante samordningsoppgaver tilknyttet anskaffelsesfunksjonen er 
hensiktsmessig og påkrevd å ivareta. Dette innebærer at enheten i Vadsø også må 
operasjonaliseres på: 
 

• Leverandørutvikling 
• Juridiske tjenester (EØS/LOA.) 
• Implementering av felles artikkelregister 
• Gjennomføring av E-handel i helsesektoren 

 
 



Det må også eksistere et prinsipp om at de gevinster som genereres gjennom ny 
innkjøpsorganisering skal tilfalle helseforetakene. De gevinster det her er snakk om er i første 
rekke reduksjon i anskaffelseskost men også effektivitetsgevinst gjennom de 
transaksjonskostnader som spares. Sistnevnte legges opp til skal skje gjennom utbytte til 
eierne. 
 
 
3. Forslag til videre saksbehandling. 
 
Her presenteres et forslag til høringsopplegg slik at vi skal være klare for beslutninger ultimo 
februar. 
 

• Rapporten sendes de regionale helseforetak til høring. 
 
• Helse Nord RHF sender rapporten til andre relevante instanser til høring. Dette gjelder 

eksempelvis Leverandørforeningen for helsesektoren, Generisk artikkelregister etc 
 
• Det gjennomføres en høringsrunde mot alle helseforetakene i det enkelte RHF med 

mulig frist ultimo januar 2002.  
 

• Det enkelte RHF behandler rapporten i sine styrer primo februar. 
 

• Det taes sikte på et felles møte mellom de regionale helseforetak om lag 15. februar 
for å avklare grunnlaget for videre arbeid. 

 
• Parallelt må det arbeides sammen med SHD for å legge grunnlaget for arbeidet med 

etableringen. Dette vil bl.a. gjelde avklaringer omkring investeringer i bygninger etc. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak 
 
 

1. Styret viser til rapporten og saksutredningen. 
 
2. Styret gir sin tilslutning til det framlagte opplegg for høring og videre 
saksbehandling. 
 
3. Det må parallelt gjennomføres et arbeid mot SHD med sikte på å legge grunnlag for 
denne etableringen. 

 
 
 
 

Bodø   10.12.01 
 
 

Marit Eskeland 
Administrerende direktør 



 
 
 
Styresak nr: 79/01 
Behandles : 18.12.01 
 
 
 
Instruks for styret i Helse Nord RHF, styrene i helseforetakene og administrerende 
direktør i Helse Nord RHF 
 
 
Helse Nord har valgt en modell for styrene der det ikke er noen representasjon fra regionalt 
helseforetak i de enkelte helseforetak. Samtidig legger helseforetaksreformen opp til en 
regional samordning og koordinering av arbeidet innenfor spesialisthelsetjenesten. Det er 
derfor viktig å sørge for en klar ansvars- og rollefordeling. Dette kan gjøres gjennom 
instrukser som klargjør ansvar og funksjoner innenfor helseforetaksstrukturen. Samtidig vil 
det understreke modellens oppbygging, og bidra til å skape forutsigbarhet og robusthet i 
styringssystemet. 
 
Vedlagt til denne saken er forslag til styreinstrukser for det regionale helseforetakets styre, de 
enkelte helseforetaksstyrer og for administrerende direktør.  
 
Forslag til vedtak: 

1. Styret viser til de vedlagte forslag til instrukser 
 
2. Styret vedtar de foreliggende instrukser med gyldighet fra 1.1.02 for 

helseforetakenes styrer, og fra dags dato for det regionale helseforetakets styre og 
administrerende direktør. 

 
 
 
 
 

Olav Helge Førde 
Styreleder 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

STYREINSTRUKS FOR 
 

HELSE NORD RHF 
 

Fastsatt i styremøte i Helse Nord RHF  
18.desember 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG 1 TIL SAK 79/01 



1. Formål med instruks. 
 
Instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, strategiske 
funksjon, saksbehandling og oppgaver i tilknytning til oppfølging av drift. Instruksen gir 
hovedlinjer for oppgavene til styret og retningslinjer for rollefordeling mellom styret og 
administrerende direktør.  
 
2. Virksomhetens formål 
 
Virksomhetens formål følger av § 5 i vedtektene: 
 
”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 helseforetakslovens §1, spesialisthelsetjenestelovens §1-
1, lov om psykisk helsevern §1, pasientrettighetslovens §1-1 og i øvrig helselovgivning som 
retter seg mot foretakets virksomhet.  
 
Helse Nord RHF sitt ansvarsområde følger av §3 i vedtektene: 
 
”Ansvarsområdet for Helse Nord RHF er Helseregion Nord. Helseregion Nord omfatter 
fylkene Nordland, Troms og Finnmark ”. I tillegg er Svalbard, gjennom kongelig resolusjon 
av 5. oktober 2001, innlemmet i Helse Nord RHFs ansvarsområde. 
 
3. Overordnet rolleklargjøring. 
 
3.1 Foretaksmøtet for Helse Nord RHF. 
 
Eieren av foretaket utøver den  øverste myndighet i foretaket i foretaksmøtet. Eieren kan ikke 
utøve eierstyring i foretaket utenom foretaksmøtet. Departementet kan utenfor foretaksmøtet 
sette vilkår for bevilgninger til Helse Nord RHF(jf. Helseforetakslovens § 16). 
 
Styreleder og administrerende direktør skal være til stede i foretaksmøtet. Andre 
styremedlemmer skal innkalles og kan være til stede i foretaksmøtet. Styremedlemmer og 
administrerende direktør har rett til å uttale seg i foretaksmøtet(jfr. Helseforetakslovens § 17). 
 
Foretaksmøtet ledes av styrets leder(jf. Helseforetakslovens § 19, 1.ledd). 
 
3.2 Foretakets styre 
 
Forvaltningen av foretaksgruppen hører under styret og det har ansvar for en tilfredstillende 
organisering av foretaksgruppens  samlede virksomhet.  
 
Styret utgjør, sammen med administrerende direktør, helseforetakets ledelse. 
 
3.3 Administrerende direktør. 
 
Den daglige driften av  Helse Nord RHF utøves av den styret ansetter som administrerende 
direktør. Styret skal føre tilsyn med daglig leder og fastsette instruks og resultatkrav for 
denne. Styret fastsetter administrerende direktørs lønn og kan treffe vedtak om å si opp eller 
avskjedige administrerende direktør. 



3.4 Foretaksmøtet for helseforetak. 
 
Styret i Helse Nord RHF, eller den styret bemyndiger, utgjør foretaksmøtet i helseforetak eiet 
av Helse Nord RHF. 
 
4. Styrets oppgaver og kompetanse. 
 
Styrets oppgaver og kompetanse reguleres i helseforetakslovens kapittel 7 og i regionalt 
helseforetaks vedtekter. 
 
4.1 Styrets oppgaver. 
 
Styrets oppgaver følger i første rekke av: 
 

• Helseforetakslovens § 28: 
 
”Forvaltningen av foretaket hører under styret som har ansvar for en tilfredstillende 
organisering av foretaks samlede virksomhet. 
 
Styret skal fastsette budsjett og planer for foretakets virksomhet. 
 
Styret skal holde seg orientert om foretakets virksomhet og økonomiske stilling. Det skal 
føres tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med målene som er nedfelt i 
helseforetakslovens §1, foretakets vedtekter, vedtak truffet av foretaksmøtet og vedtatte 
planer og budsjetter. 

 
Styret skal sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 
kontroll”. 
 
• Helseforetakslovens §9 ved at 
 

”Styret skal føre tilsyn med daglig leder og kan fastsette instruks for denne” 
 
Styrets oppgaver inkluderer ivaretakelse av universitet- og høyskolers rettigheter og 
interesser i henhold til vedtektenes §  og egen instruks. 
 
Styret har ansvar for ivaretakelse av medvirkning fra pasienter og pårørende ihht. § 8 i 
vedtektene. 
 
Styrets hovedoppgaver kan deles inn i fem hovedområder; utvikling av strategi, 
forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av organisasjonen, kontroll av driften 
og evaluering av eget arbeid. 
 

4.1.1 Strategioppgaver 
 

Styret har ansvar for at helseforetakets  strategiutvikling omfatter bl.a: 
 
• Utvikle og vedta målsettinger 
• Utvikle og vedta strategiske planer 
• Fastsette styringsfilosofi 



• Fastsette  virksomhetsområder og funksjons- og oppgavefordeling 
• Inngå avtaler med helseforetakene 
• Evaluere investeringsbehov og finansiell kapasitet 
• Fastsette budsjetter 
• Utvikle virksomhetsplan 
• Fastlegge hovedrammer for operative planer 
 

4.1.2 Helsefaglig innhold og kvalitet. 
 

Styret skal med basis i helseforetaksloven tilrettelegge for et best mulig helsetjenestetilbud 
ved bruk av tildelte ressurser. 

 
Slike oppgaver inkluderer bl.a: 

 
• Utvikling av god helsefaglig praksis 
• Effektivisering av ressursbruk 
• Kompetanseoppbygging og rekrutteringsfremmende tiltak 
• Forbedringsprosesser 
• Oppfølging av pasienttilfredshet 
• Oppfølging av medarbeidertilfredshet 

       
4.1.3 Organisering 
 
Styrets løpende ansvar for en tilfredstillende organisering av foretaksgruppens  samlede 
virksomhet inkluderer bl.a. 
 

• Etablere en overordnet organisasjonsmodell for  RHF og overordnet struktur for 
foretaksgruppen 

• Definere ansvars- og myndighetsfordeling 
• Etablere og vedlikeholde instruks for administrerende direktør og styrer i helseforetak 

eiet av Helse Nord RHF 
• Definere hensiktsmessige rapporteringslinjer og former 
• Foreta ressursvurderinger på tvers av foretaksgruppen 
• Sikre riktig kompetanseutvikling 
• Beslutte funksjons- og oppgavefordeling og på overordnet vis vurdere 

foretaksgruppens  relasjoner til kommunehelsetjenesten 
 
4.1.4 Kontrolloppgaver 
 
Styret skal gjennom administrerende direktørs rapportering holde seg orientert om 
foretaksgruppens virksomhet og økonomiske stilling. Det skal føres tilsyn med at 
virksomheten drives i samsvar med målene som er nedfelt i helseforetakslovens §1, foretakets 
vedtekter, vedtak truffet av foretaksmøtet og vedtatte planer og budsjetter. Styret skal også 
føre kontroll over helseforetak eiet av Helse Nord RHF.  
 
Styret har plikt til å iverksette undersøkelser der de finner det nødvendig. Iverksettelse av 
slike undersøkelser skal vedtaes av styret. Det enkelte styremedlem kan ikke iverksette egne 
undersøkelser. 
 



Styret skal sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 
kontroll.  
 
Styret skal sørge for at foretaksgruppen har en egenkapital som står i forsvarlig forhold til den 
samlede virksomhet. Styret skal varsle og foreslå tiltak overfor eier dersom egenkapitalen 
ikke er forsvarlig.  
 
Kontrolloppgaver inkluderer også: 
 

• Sikre medisinsk forsvarlig beredskap og behandling 
• Gjennomføre intern kontroll 
• Sikre overholdelse av lover som regulerer foretaksgruppens virksomhet 
• Vurdere foretaksgruppens økonomi og likviditetssituasjon 

 
4.1.5 Styrets egne oppgave. 
 
Styret skal evaluere eget arbeid og arbeidsform. Styret skal føre tilsyn med administrerende 
direktør og evaluere denne arbeid. 
 
4.2 Begrensninger i styrets myndighet 
 
4.2.1 Vedtak som skal treffes i foretaksmøtet 
Foretaksmøtet skal treffe vedtak i alle saker som antaes å være av vesentlig eller prinsipiell 
betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig(jfr. 
Helseforetakslovens §30). 
 
Vedtak om salg og pantstillelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal treffes av 
foretaksmøtet(jfr. Helseforetakslovens §§31 og 32 samt foretakets vedtekter). 
 
Styret skal oversende saker som nevnt i dette punkt til departementet før vedtak fattes. Dette 
gjelder også for tilsvarende saker i helseforetak eiet av Helse Nord RHF 
 
4.2.2 Lån og garantier 
 
Foretaksgruppens  anledning til å oppta lån reguleres av helseforetaksloven og vedtektene  §9. 
 
Foretaket kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 
økonomiske forpliktelser(jf. Helseforetakslovens §33). 
 
Styret er ansvarlig for at disse bestemmelser til enhver tid overholdes. 
 
4.2.3 Disponering av foretaksgruppens  midler. 
 
Disponering av foretakets midler besluttes av foretaksmøtet etter forslag fra styret, eller med 
styrets samtykke(jfr. Helseforetakslovens §15) 
 
4.2.4 Styrets arbeidsplan 
 



Styret skal hvert år utarbeide en arbeidsplan. Planen angir en oversikt over hovedoppgaver og 
møtetidspunkter. I tillegg skal planen også omhandle hvilke temasaker styret skal behandle i 
løpet av året. 
 
Styremøtene skal struktureres etter følgende mal: 
 

• Referat- og orienteringssaker 
• Oppfølgingssaker 
• Beslutningssaker 
• Temasaker 

 
4.3 Årlig melding til departementet 
 
Styret er ansvarlig for at helseforetaket utarbeider en årlig melding om foretaket og foretakets 
virksomhet i henhold til helseforetaksloven §34.  Årsmeldingens innhold er nærmere presisert 
i §15 i regionalt helseforetaks vedtekter som lyder som følger: 
 
”Styret skal hvert år sende en  melding til departementet som omfatter:: 
 

• Styrets plandokument 
• Styrets rapport for foregående år 
• Styrets forslag til bevilgning over statsbudsjettet 
 

 
Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i 
virksomhetens framtidige drift innenfor de ramme betingelser som er gitt av staten som eier 
og helsemyndighet. Denne delen av plandokumentet vil inngå i vurderingsgrunnlaget for 
behandlingen av de enkelte års statsbudsjett. 
 
Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi 
beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den 
helsefaglige utviklingen på fagområdene, vizse behovet for utvikling og endring av tjenestene 
og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med 
forslag til finansiering.  
 
Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og 
bestemmelser, som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for bevilgninger, er fulgt opp. 
Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til det regionale helseforetakets 
plandokument”. 
 
 
5. Styrets sammensetning, rettigheter og plikter. 
 
5.1 Styrets medlemmer 
 
Styrets sammensetning følger av helseforetaksloven og Helse Nord RHFs  vedtekt  §8 om 
styrende organer.  
 
”Helse Nord RHF 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 
partsforhold 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 Nord RHF  utøves av den styret ansetter”. 
 
Regionalt helseforetaks administrerende direktør og direktør i helseforetak eiet av Helswe 
Nord RHF kan ikke sitte i styret. 
 
Varamedlemmer valgt etter Helseforetakslovens §§22 og 23 er personlige varamedlemmer for 
styremedlemmer valgt etter de samme paragrafer. 
 
5.1.1 Opphør av styreverv før tjenestetiden utløper. 
 
Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. 
Styret og den som har valgt styremedlemmet skal gis rimelig forhåndsvarsel. 
 
Et styremedlem kan avsettes av den som har valgt styremedlemmet(jfr helseforetakslovens 
§25.2 ledd) 
 
5.1.2 Tjenestetid. 
 
Tjenestetiden er to år. Kortere tjenestetid kan fastsettes ved suppleringsvalg(jfr. 
Helseforetakslovens § 24). 
 
5.2 Styrets vedtaksførhet og flertallskrav. 
 
Styret har vedtakskompetanse når mer enn halvparten av samtlige styremedlemmer er til 
stede. Styret kan ikke treffe beslutninger med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig 
er gitt mulighet til å delta i behandlingen av saken. Har et styremedlem forfall og det finnes 
varamedlem skal varamedlem gis mulighet til å møte. 
 
Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved 
stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. 
 
Ved valg og ansettelser ansees den valgt/ansatt som får flest stemmer. Styret kan på forhånd 
bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. 
 
Styrets medlemmer har plikt til å avgi stemme i alle saker som behandles av styret. 
 
5.3 Regionalt helseforetaks  representasjon. 
 
Styret representerer foretaket utad og tegner dets firma i henhold til helseforetakslovens §39 
og §40 samt foretakets vedtekter. I tillegg har administrerende direktør rett til å tegne firma i 
saker innenfor daglig ledelse. Styret kan meddele prokura til styrets leder og ett styremedlem i 
fellesskap og til styrets leder og administrerende direktør i fellesskap. 
 
5.4 Styrets møter. 



 
Styret skal gjennomføre minst 6 møter i året. Møteplan legges for ett år av gangen. Utover 
den fastlagte møteplanen kan styrets leder innkalle til ekstraordinære møter ved behov. Slike 
møter kan avholdes per telefon. 
 
Styrets leder er ansvarlig for at styret innkalles til møte. Medlemmer av styret og 
administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles. For ordinære møter skal 
innkalling og sakspapirer sendes styrets medlemmer og varamedlemmer senest 1 uke før 
møtet. 
 
Styremøter ledelse av lederen, eller i denne fravær nestlederen. Er ingen av disse til stede 
velger styret selv en møteleder. 
 
Administrerende direktør og styresekretær deltar normalt i styremøtene. Øvrige deler av 
helseforetaksledelsen deltar etter nærmere avtale. Ansvarlig saksbehandler deltar normalt etter 
behov. Representanter fra tilsynsorgan og lignende innkalles til styremøter etter behov. 
 
6. Annet 
 
6.1 Protokoll 
 
Det skal føres en møteprotokoll som undertegnes av alle møtedeltakerne. Protokollen skal 
også framlegges for påtegning av de medlemmene som var fraværende. Protokollen skal 
foreligge senest 2 dager etter at møtet er avholdt. Protokollen gjøres offentlig når den er 
godkjent av styrets leder. 
 
Styreprotokollen skal angi tid, sted, deltakere, behandlingsmåte og saksreferanse. 
 
I den enkelte sak skal det protokolleres hva saken gjelder, hvilket grunnlag styret har hatt for 
vurdering og styrets vedtak. Der det kan ha betydning for forståelsen av vedtaket, skal det gis 
en kort begrunnelse for styrets beslutning.  
 
Styremedlem eller administrerende direktør som er uenig i styrets beslutning kan kreve sin 
oppfatning protokollført. 
 
I samarbeid med styreleder og administrerende direktør skal styrets sekretær påse de praktiske 
oppgaver rundt styrets arbeid. Disse er 
 

• Utsending av innkalling og sakspapirer 
• Oppfølging av styrevedtak(aksjonsliste) 
• Føring av protokollen 

 
Administrerende direktør utpeker styresekretær. 
 
6.2 Offentlighetsloven og forvaltningsloven. 
 
Forvaltningsloven gjelder for foretakets virksomhet. I saker om ansettelser, oppsigelse eller 
andre personalsaker kommer likevel bare forvaltningslovens kapittel 2 og 3 til anvendelse. 
 



Offentlighetsloven gjelder for helseforetakets virksomhet. Dokumenter som kan unntas fra 
offentlighet skal likevel vurderes ut fra prinsippet om meroffentlighet. 
 
6.3 Konfidensialitet 
 
Hovedregelen for styrets arbeid er konfidensialitet og styremedlemmer har taushetsplikt om 
kunnskap de får om foretaket og dets virksomhet. Taushetsplikten gjelder ikke opplysninger 
som kan kreves med hjemmel i lov. I en slik situasjon skal styrets leder informeres i forkant.  
 
Styremedlemmene plikter å behandle styrets dokumenter med konfidensialitet med mindre det 
ikke er avtalt at disse skal være offentlige. 
 
6.4 Informasjonshåndtering. 
 
Styrets leder uttaler seg på vegne av styret om ikke annet er spesielt avtalt. De ansatte skal 
informeres om styrevedtak av betydning eller interesse for de ansatte på en hensiktsmessig 
måte så snart som mulig etter at styremøtet er avholdt. 
 
6.5 Habilitet 
 
Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik 
særlig betydning for egen del eller for noen nærstående av medlemmet at medlemmet må 
ansees for å ha framtredende personlige eller økonomiske interesser. 
 
Habilitetsregler for øvrig følger av forvaltningslovens § 6. 
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1. Formål med instruks. 
 
Instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, strategiske 
funksjon, saksbehandling og oppgaver i tilknytning til oppfølging av drift. Instruksen gir 
hovedlinjer for oppgavene til styret og retningslinjer for rollefordeling mellom foretaksmøtet, 
styret og direktør. Instruks er vedtatt av styret i Helse Nord RHF. 
 
2. Virksomhetens formål 
 
Virksomhetens formål følger av helseforetakslovens §1,2 - 2.ledd.: 
 
”Helseforetakenes formål er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som 
trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til 
rette for forskning og undervisning”. 
 
3. Overordnet rolleklargjøring. 
 
Helse Nord RHF har i henhold til helseforetakslovens §28. 3. ledd og §37,2.ledd et ansvar for 
å følge opp virksomheten i  ……HF. Det er derfor vedtatt en styringsmodell for 
helseforetaksgruppen som innebærer at Helse Nord RHF vil følge opp ….. HF både gjennom 
de formelle beslutningsorganer, som foretaksmøtet og styret, samt i form av en aktiv pådriver-
, oppfølgings-, og rådgiverrolle overfor ledelse i  …. HF. Det vil derfor være naturlig at det 
avholdes regelmessige møter mellom ledelsen i Helse Nord RHF og ledelse i ….HF. I disse 
møtene skal det normalt ikke fattes beslutninger som krever behandling i styrene eller 
foretaksmøtene. 
 
3.1 Foretaksmøtet 
 
Helse Nord RHF utgjør den øverste myndighet i ….. HF 
 
Saker av stor betydning for ….. HF blir forelagt foretaksmøtet(jfr. Helseforetakslovens § 30). 
 
Styreleder og administrerende direktør skal være til stede i foretaksmøtet. Andre 
styremedlemmer skal innkalles og kan være til stede i foretaksmøtet. Styremedlemmer og 
direktør har rett til å uttale seg i foretaksmøtet(jfr. Helseforetakslovens § 19. 1. ledd). 
 
3.2 Foretakets styre 
 
Forvaltningen av helseforetaket hører under styret og det har ansvar for en tilfredsillende 
organisering av den samlede virksomhet. Styret må forholde seg til de instrukser og krav 
Helse Nord RHF stiller gjennom særskilt styreinstruks og avtaler. 
 
Styret utgjør, sammen med direktør, helseforetakets ledelse. 
 
3.3 Direktør. 
 
Den daglige driften av   … HF utøves av den styret ansetter som direktør. Styret skal føre 
tilsyn med daglig leder og fastsette instruks og resultatkrav for denne. Styret fastsetter 
direktørs lønn og kan treffe vedtak om å si opp eller avskjedige direktøren. 
 



4. Styrets oppgaver og kompetanse. 
 
Styrets oppgaver og kompetanse reguleres i helseforetakslovens kapittel 7 og i helseforetakets 
vedtekter. 
 
4.1 Styrets oppgaver. 
 
Styrets oppgaver følger i første rekke av: 
 

• Helseforetakslovens § 28, 1. og 2. ledd: 
 
”Forvaltningen av foretaket hører under styret som har ansvar for en tilfredstillende 
organisering av foretaks samlede virksomhet. 
 
Styret skal fastsette budsjett og planer for foretakets virksomhet. 
 
Styret skal holde seg orientert om foretakets virksomhet og økonomiske stilling. Det skal 
føres tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med målene som er nedfelt i 
helseforetakslovens §1, foretakets vedtekter, vedtak truffet av foretaksmøtet og vedtatte 
planer og budsjette”.. 
 
• Helseforetakslovens § 28, 4.ledd. 
 

”Styret skal sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 
kontroll”. 

 
• Helseforetakslovens §9. 
 

”Styret skal føre tilsyn med daglig leder og kan fastsette instruks for denne”. 
 
Styrets oppgaver inkluderer ivaretakelse av universitet- og høyskolers rettigheter og 
interesser i henhold til vedtektenes § 12 og egen instruks. 
 
Styret har ansvar for ivaretakelse av medvirkning fra pasienter og pårørende ihht. § 8 i 
vedtektene. 
 
Styrets hovedoppgaver kan deles inn i fem hovedområder; utvikling av strategi, 
forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av organisasjonen, kontroll av driften 
og evaluering av eget arbeid. 
 

4.1.1 Strategioppgaver 
 

Styret har ansvar for at helseforetakets  strategiutvikling omfatter bl.a: 
 
• Utvikle og vedta målsettinger 
• Utvikle og vedta strategiske planer 
• Fastsette styringsfilosofi 
• Fastsette  virksomhetsområder- funksjons- og oppgavefordeling 
• Inngå avtaler med Helse Nord RHF 
• Evaluere investeringsbehov og finansiell kapasitet 



• Fastsette budsjetter 
• Utvikle virksomhetsplan 
• Fastlegge hovedrammer for behandlingstjenestene og andre ressurskrevende 

aktiviteter 
 

4.1.2 Helsefaglig innhold og kvalitet. 
 

Styret skal med basis i helseforetaksloven tilrettelegge for et best mulig helsetjenestedtilbud 
ved bruk av tildelte ressurser. 

 
Slike oppgaver inkluderer bl.a: 

 
• Utvikling av god helsefaglig praksis 
• Effektivisering av ressursbruk 
• Kompetanseoppbygging og rekrutteringsfremmende tiltak 
• Forbedringsprosesser 
• Oppfølging av pasienttilfredshet 
• Oppfølging av medarbeidertilfredshet 

       
4.1.3 Organisering 
 
Styrets løpende ansvar for en tilfredstillende organisering av helseforetakets samlede 
virksomhet inkluderer bl.a. 
 

• Etablere en overordnet organisasjonsmodell for   ……HF 
• Definere ansvars- og myndighetsfordeling 
• Etablere og vedlikeholde instruks for administrerende direktør 
• Definere hensiktsmessige rapporteringslinjer og former 
• Sikre at helseforetaket har tilstrekkelige ressurser og riktig kompetanse 
• Overordnet vurdering av helseforetakets relasjoner til kommunehelsetjenesten 

 
 
 
 
4.1.4 Kontrolloppgaver 
 
Styret skal gjennom direktørens rapportering holde seg orientert om helseforetakets 
virksomhet og økonomiske stilling. Det skal føres tilsyn med at virksomheten drives i 
samsvar med målene som er nedfelt i helseforetakslovens §1, foretakets vedtekter, vedtak 
truffet av foretaksmøtet, avtaker inngått med Helse Nord RHF samt vedtatte planer og 
budsjetter. 
 
Styret har plikt til å iverksette undersøkelser der de finner det nødvendig. Iverksettelse av 
slike undersøkelser skal vedtaes av styret. Det enkelte styremedlem kan ikke iverksette egne 
undersøkelser. 
 
Styret skal sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 
kontroll.  
 



Styret skal sørge for at helseforetaket har en egenkapital som står i forsvarlig forhold til 
helseforetakets virksomhet. Styret skal varsle og foreslå tiltak overfor eier dersom 
egenkapitalen ikke er forsvarlig.  
Kontrolloppgaver inkluderer også: 
 

• Sikre medisinsk forsvarlig beredskap og behandling 
• Gjennomføre intern kontroll 
• Sikre overholdelse av lover som regulerer   ….. HFs virksomhet’ 
• Vurdere helseforetakets økonomi og likviditetssituasjon 

 
4.1.5 Styrets egenarbeid. 
 
Styret skal evaluere eget arbeid og arbeidsform. Styret skal føre tilsyn med direktør og 
evaluere denne arbeid. 
 
4.2 Begrensninger i styrets myndighet 
 
4.2.1 Vedtak som skal treffes i foretaksmøtet 
Foretaksmøtet skal treffe vedtak i alle saker som antaes å være av vesentlig eller prinsipiell 
betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig(jfr. 
Helseforetakslovens §30). 
 
Vedtak om salg og pantstillelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal treffes av 
foretaksmøtet(jfr. Helseforetakslovens §§31 og 32 samt helseforetakets vedtekter). 
 
Styret skal oversende saker som nevnt i dette punkt til Helse Nord RHF. 
 
4.2.2 Lån og garantier 
 
Styrets anledning til å oppta lån reguleres av helseforetakets vedtekter §9. 
 
Helseforetaket kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 
økonomiske forpliktelser(jfr. Helseforetakslovens §33). 
 
Styret er ansvarlig for at disse bestemmelser til enhver tid overholdes. 
 
4.2.3 Disponering av helseforetakets midler. 
 
Disponering av helseforetakets midler besluttes av foretaksmøtet etter forslag fra styret, eller 
med styrets samtykke(jfr. Helseforetakslovens §15) 
 
4.2.4 Styrets arbeidsplan 
 
Styret skal hvert år utarbeide en arbeidsplan. Planen angir en oversikt over hovedoppgaver og 
møtetidspunkter. I tillegg skal planen også omhandle hvilke temasaker styret skal behandle i 
løpet av året. 
 
Styremøtene skal struktureres etter følgende mal: 
 

• Referat- og orienteringssaker 



• Oppfølgingssaker 
• Beslutningssaker 
• Temasaker 

 
4.3 Rapportering til Helse Nord RHF 
 
Krav til rapportering defineres nærmere i avtale mellom Helse Nord RHF og helseforetaket. 
Styret er ansvarlig for at disse krav overholdes. 
 
Styret er ansvarlig for at helseforetaket utarbeider en årlig melding om virksomheten i 
henhold til helseforetakets vedtekter §7.  Rapportering skal inneholde: 
 

• Styrets plandokument 
• Styrets rapport for foregående år 

 
Plandokumentet skal vise hovedtrekkene i virksomhetens framtidige drift innenfor de ramme 
betingelser som er gitt av Helse Nord RHF som eier. Denne delen av plandokumentet vil 
inngå i Helse Nord RHF sitt plandokument som vil inngå i vurderingsgrunnlaget for 
behandlingen av de enkelte års statsbudsjett. 
 
Plandokumentet skal synliggjøre behovet for utvikling av tjenestene og driften av 
virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til 
finansiering. 
 
Rapporten om virksomheten fra foregående år skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som 
er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for bevilgninger er fulgt opp. Rapporten skal også 
vise virksomhetens utvikling i forhold til ….. HFs plandokument. 
 
Meldingen sendes Helse Nord RHF innen utgangen av februar måned og vil inngå som del av 
Helse Nord RHFs rapportering til departementet etter helseforetakslovens § 34. 
 
5. Styrets sammensetning, rettigheter og plikter. 
 
5.1 Styrets medlemmer 
 
Styrets sammensetning følger av helseforetaksloven og helseforetakets vedtekter §6 Styrende 
organer.  
 
…..HF ledes av et styre. Styret skal ha …..medlemmer. Helse Nord RHF oppnevner leder og 
nestleder. 
 
……medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. I tillegg velger de ansatte tre styremedlemmer 
med varamedlemmer.  
 
Med utgangspunkt i de partsforhold som da  vil gjelde, deltar styremedlemmer sommer 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 ……HF utøves av den styret ansetter. 



 
5.1.1 Opphør av styreverv før tjenestetiden utløper. 
 
Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. 
Styret og den som har valgt styremedlemmet skal gis rimelig forhåndsvarsel. 
 
Et styremedlem kan avsettes av den som har valgt styremedlemmet(jfr helseforetakslovens 
§25.2 ledd) 
 
5.1.2 Tjenestetid. 
 
Tjenestetiden er to år. Kortere tjenestetid kan fastsettes ved suppleringsvalg(jfr. 
Helseforetakslovens § 24). 
 
5.2 Styrets vedtaksførhet og flertallskrav. 
 
Styret har vedtakskompetanse når mer enn halvparten av samtlige styremedlemmer er til 
stede. Styret kan ikke treffe beslutninger med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig 
er gitt mulighet til å delta i behandlingen av saken. Har et styremedlem forfall og det finnes 
varamedlem skal varamedlem gis mulighet til å møte. 
 
Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved 
stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. 
 
Ved valg og ansettelser ansees den valgt/ansatt som får flest stemmer. Styret kan på forhånd 
bestemme at det skal holdes nyu avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. 
 
Styrets medlemmer har plikt til å avgi stemme i alle saker som behandles av styret. 
 
5.3 Helseforetakets representasjon. 
 
Styret representerer helseforetaket utad og tegner dets firma i henhold til helseforetakslovens 
§39 og §40 samt helseforetakets vedtekter. I tillegg har direktøren rett til å tegne firma i saker 
innenfor daglig ledelse. Styret kan meddele prokura til styrets leder og ett styremedlem i 
fellesskap og til styrets leder og direktør i fellesskap. 
 
5.4 Styrets møter. 
 
Styret skal gjennomføre minst 6(4 for apotek) møter i året. Møteplan legges for ett år av 
gangen. Utover den fastlagte møteplanen kan styrets leder innkalle til ekstraordinære møter 
ved behov. Slike møter kan avholdes per telefon. 
 
Styrets leder er ansvarlig for at styret innkalles til møte. Medlemmer av styret og direktør kan 
kreve at styret sammenkalles. For ordinære møter skal innkalling og sakspapirer sendes 
styrets medlemmer og varamedlemmer senest 1 uke før møtet. 
 
Styremøter ledelse av lederen, eller i denne fravær nestlederen. Er ingen av disse til stede 
velger styret selv en møteleder. 
 



Direktør og styresekretær deltar normalt i styremøtene. Øvrige deler av helseforetaksledelsen 
deltar etter nærmere avtale. Ansvarlig saksbehandler deltar normalt etter behov. 
Representanter fra tilsynsorgan og lignende. Innklales til styremøter etter behov. 
 
6. Annet 
 
6.1 Protokoll 
 
Det skal føres en møteprotokoll som undertegnes av alle møtedeltakerne. Protokollen skal 
også framlegges for påtegning av de medlemmene som var fraværende. Protokollen skal 
foreligge senest 2 dager etter at møtet er avholdt. Protokollen gjøres offentlig når den er 
godkjent av styrets leder. 
 
Styreprotokollen skal angi tid, sted, deltakere, behandlingsmåte og saksreferanse. 
 
I den enkelte sak skal det protokolleres hva saken gjelder, hvilket grunnlag styret har hatt for 
vurdering og styrets vedtak. Der det kan ha betydning for forståelsen av vedtaket, skal det gis 
en kort begrunnelse for styrets beslutning.  
 
Styremedlem eller direktør som er uenig i styrets beslutning kan kreve sin oppfatning 
protokollført. 
 
I samarbeid med styreleder og direktør skal styrets sekretær påse de praktiske oppgaver rundt 
styrets arbeid. Disse er 
 

• Utsending av innkalling og sakspapirer 
• Oppfølging av styrevedtak(aksjonsliste) 
• Føring av protokollen 

 
Direktør utpeker styresekretær. 
 
6.2 Offentlighetsloven og forvaltningsloven. 
 
Forvaltningsloven gjelder for helseforetakets virksomhet. I saker om ansettelser, oppsigelse 
eller andre personalsaker kommer likevel bare forvaltningslovens kapittel 2 og 3 til 
anvendelse. 
 
Offentlighetsloven gjelder for helseforetakets virksomhet. Dokumenter som kan unntas fra 
offentlighet skal likevel vurderes ut fra prinsippet om meroffentlighet. 
 
6.3 Konfidensialitet 
 
Hovedregelen for styrets arbeid er konfidensialitet og styremedlemmer har taushetsplikt om 
kunnskap de får om helseforetakets og dets virksomhet. Taushetsplikten gjelder ikke 
opplysninger som kan kreves med hjemmel i lov. I en slik situasjon skal styrets leder 
informeres i forkant.  
 
Styremedlemmene plikter å behandle styrets dokumenter med konfidensialitet med mindre det 
ikke er avtalt at disse skal være offentlige. 
 



6.4 Informasjonshåndtering. 
 
Styrets leder uttaler seg på vegne av styret om ikke annet er spesielt avtalt. De ansatte skal 
informeres om styrevedtak av betydning eller interesse for de ansatte på en hensiktsmessig 
måte så snart som mulig etter at styremøtet er avholdt. 
 
6.5 Habilitet 
 
Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik 
særlig betydning for egen del eller for noen nærstående av medlemmet at medlemmet må 
ansees for å ha framtredende personlige eller økonomiske interesser. 
 
Habilitetsregler for øvrig følger av forvaltningslovens § 6. 
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1 Formål med instruksen 
 
Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og 
rettigheter. Instruksen er fastsatt av styret i Helse Nord RHF den 19.12.01. 
 
 
2 Foretakets formål 
 
Virksomhetens formål følger av §5 i vedtektene for Helse Nord RHF: 
 
”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.” 
 
Helse Nord RHF sitt ansvarsområde er angitt i  §3 i vedtektene for Helse Nord RHF : 
 
”Ansvarsområdet for Helse Nord RHF er Helseregion Nord. Helseregion Vest omfatter 
fylkene Nordland, Troms og Finnmark ”. I tillegg er Svalbard, gjennom kongelig resolusjon 
av 5. oktober 2001, innlemmet i Helse Nord RHFs ansvarsområde. 
 
 
3 Overordnet rolleavklaring 
 
Styret fastsetter strategier og retningslinjer for Helse Nord RHF. Administrerende 
direktørs rolle er å iverksette strategier og handlingsplaner i samsvar med styrets 
beslutninger og instrukser. 
 
Administrerende direktør tilsettes av styret som også fastsetter administrerende 
direktørs lønn og andre ansettelsesvilkår. Styret skal gi instrukser og føre tilsyn med 
administrerende direktørs arbeid. Styret treffer vedtak om å si opp eller avskjedige 
administrerende direktør. 
 
 
4 Administrerende direktørs myndighet 
 
Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av Helse Nord RHF og skal 
følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Administrerende direktør i Helse 
Nord RHF skal også føre løpende tilsyn med helseforetak som Helse Nord RHF eier 
og skal påse at virksomheten der er i samsvar med Helse Nord RHF sine vedtekter 
og vedtak truffet av foretaksmøtet og styret, jf helseforetaksloven § 37 1. og 2. ledd. 
 
Administrerende direktør har, som ledd i oppfølging av avtalene mellom Helse Nord 
RHF og de enkelte helseforetak, rett og plikt til direkte innsyn og oppfølging i de 
enkelte foretakene og deres administrasjon. 
 
Administrerende direktør, eller den hun utpeker, møter med tale- og forslagsrett på 
styremøtene i helseforetakene Helse Nord RHF eier. 
 



Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig 
art eller av stor betydning, jf helseforetaksloven § 37 3. ledd. Administrerende 
direktør plikter å forelegge saker av slik natur for styret. 
 
Administrerende direktørs myndighet omfatter således ikke: 

• Pantsettelse eller avhending av eiendom 
• Salg av sykehusvirksomhet 
• Opptak av lån uten styrets godkjennelse  
• Saker hvor foretaket skal treffe vedtak etter helseforetaksloven § 30 
• Vesentlige investeringer og vedlikehold som ikke fremgår av budsjetter og 

planer. 
 
 
5 Administrerende direktørs oppgaver  
 
Administrerende direktør skal arbeide for at Helse Nord RHF utfører sine 
hovedoppgaver i tråd  med foretakets vedtekter § 6. 
 
”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. 
 
Dette innebærer at administrerende direktør skal estimere samlet tilbud for 
helsetjenester i regionen, jfr. formålene, og foreslå dimensjonering og lokalisering av 
samlet kapasitet. 
 
Helse Nord RHF skal samordne virksomheten i de helseforetakene det eier, med 
sikte på en samlet sett hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. 
 
Helse Vest 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  

 
 
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.” 
 
Administrerende direktør skal bidra til å sikre videreutvikling av helsefaglig innhold og 
kvalitet i Helse Nord RHF og helseforetak eiet av Helse Nord RHF. 
 
Administrerende direktør har et overordnet ansvar for å sikre god samhandling internt 
i og mellom helseforetakene. I dette ligger også å kunne ta initiativ til slike prosesser 
eksempelvis i forbindelse med etablering av helseforetakene og arbeid med 
funksjonsspørsmål. 
 
Administrerende direktør er ansvarlig for å organisere et lederforum bestående av  direktører i 
helseforetakene. Dette skal være et rådgivende organ. 
 
Forøvrig tilkommer oppgaver som følger naturlig av helseforetaksloven § 37 om at 
administrerende direktør forestår den daglige ledelse av Helse Nord RHF. Nedenfor 
følger nærmere beskrivelse av de  oppgaver som inngår i ansvaret til 
administrerende direktør i Helse Nord RHF . 
 
5.1 Regnskap 
Administrerende direktør skal sørge for at foretakets registrering og dokumentasjon 
av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at 
formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte. 
 
5.2 Rapportering 
5.2.1 Informasjon til styret 
Administrerende direktør utarbeider forslag til årsplan for styret.  
 
Administrerende direktør har plikt til å informere styret om selskapets virksomhet, 
stilling og resultatutvikling. Minst hver 3. måned skal administrerende direktør gi 
styret skriftlig rapport om situasjonen i Helse Nord RHF og helseforetak eiet av Helse 



Nord RHF jfr. Helseforetakslovens paragraf 38. Rapporten skal inneholde både 
økonomiske og ikke-økonomiske forhold, herunder et spesielt fokus på helsefaglig 
kvalitet og innhold samt effektivitet.  
 
Styret har rett til enhver tid å kreve at administrerende direktør gir styret en 
redegjørelse generelt sett og i saker av særskilt interesse. 
 
Administrerende direktør har ansvar for at det etableres rapporteringsstruktur og 
oppfølging vs. de enkelte helseforetak. 
 
5.2.2 Årlig melding til departementet 
Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årlig melding til departementet som 
styret i Helse Nord RHF plikter å levere departementet i henhold til 
helseforetaksloven § 34 og Helse Nord RHFs vedtekter § 15. 
 
Helse Nord RHFs vedtekter § 15 fastsetter følgende krav til meldingens innhold: 
 
”Styret skal hvert år sende en melding til departementet som omfatter: 

• styrets plandokument for virksomheten 
• styrets rapport for foregående år 
• styrets forslag til bevilgning over statsbudsjettet 

 
Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise 
hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er 
gitt av staten som eier og helsemyndighet. Denne delen av plandokumentet vil inngå 
i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års statsbudsjett.  
 
Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi 
beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den 
helsefaglige utviklingen på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av 
tjenestene og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de 
nærmeste årene, med forslag til finansiering. 
 
Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og 
bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for bevilgninger, er fulgt 
opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til det regionale 
foretakets plandokument.” 
 
 
5.2.3 Årsberetning og årsregnskap 
Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årsberetning og årsregnskap til 
styret. Administrerende direktør har ansvar for at årsberetning og årsregnskap 
innsendes til foretaksregisteret.  
 
 
5.3 Saksforberedelse 
Styrets leder har det formelle ansvaret for styrebehandling av saker. Saksliste 
fastsettes av styrets leder i samråd med administrerende direktør. Administrerende 
direktør forestår saksforberedelser til styremøtene i samråd med styrets leder. 
Administrerende direktør vil i samråd med styrets leder foreta innkalling til styremøte. 



 
Administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles. 
 
5.4 Foretaksmøtet 
Administrerende direktør plikter å være til stede i foretaksmøtet og har rett til å uttale 
seg i foretaksmøtet.  
 
5.5 Representasjon 
Administrerende direktør representerer foretaket utad i saker som inngår i den 
daglige ledelse.  
 
Dersom styret finner det hensiktsmessig kan styret tildele prokura til styrets leder og 
administrerende direktør i fellesskap.  
 
5.6 Lederfora 
Administrerende direktør har ansvar for at det etableres fora for samarbeid og 
utvikling mellom de direktørene for helseforetakene i Helse Nord RHF. 
Administrerende direktør har et overordnet ansvar for at det drives gode 
lederutviklingsprosesser innenfor foretaksgruppen.  
 
5.7 Informasjon og samfunnskontakt 
Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles holdninger til, og rutiner og 
systemer for kontakt innad i foretaksgruppen og  med eksterne aktører som media, 
lokale og regionale myndigheter som sikrer offentlig innsyn i de aktiviteter Helse Nord 
RHF har ansvar for. 
 
 
6 Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør  
 
Det vil bli etablert evalueringskriterier innen følgende områder: 
 

• Økonomi- og aktivitetsutvikling 
• Sikring av kvalitet på tjenestene 
• Pasient- og brukerperspektivet 
• Utvikling av samarbeid og bedriftskultur i foretaksgruppen 
• Ledelse- og kompetanseutvikling 
• Innovasjon og nytenkning - forbedringsprosesser 
• Forholdet til eksterne samarbeidspartnere som kommuner, 

fylkeskommuner, universitet og høgskoler og andre regioner 
 
 
Årlige resultatkrav for administrerende direktør vil bli utviklet på basis av 
plandokument for kommende år og ovennevnte kriterier.  



 

 

 

 
  
Styresak: 80/01 
Behandlet:   18.12.01 
 
 
HELSEFORETAKSANSVAR FOR FØDE- OG SYKESTUER 
 
 
Troms og Finnmark fylkeskommuner har syke- og fødestuefunksjoner i en rekke kommuner. 
Disse drives av kommunene med driftstilskudd fra fylkeskommunene.  
 
Det foreslåes her at ansvaret for oppfølging av avtalene om denne type funksjoner tillegges de 
enkelte helseforetak hvor tjenestene faktisk er lokalisert. Dette vil bl.a. innebære ansvar for 
faglig oppfølging, utbetaling av driftstilskudd etc. 
 
Det foreslåes videre et generelt prinsipp at helseforetakene ivaretar ansvar for eventuelle 
andre typer avtaler av denne art  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak 
 

 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til de kriterier som er lagt til grunn for etablering av 

helseforetakene. 
 
2. Ansvar for oppfølging av føde- og sykestueavtaler  med kommunene, og eventuelle 

andre avtaler, tillegges det helseforetak hvor virksomheten er lokalisert. 
 
 

Bodø 12. desember 2001 
 
 

Marit Eskeland 
Administrerende direktør 

 
  



 
 
 
Styresak nr: 82/01 
Behandles : 18.12.01 
 
 
 
Referatsaker 
 
 
Administrasjonen vil referere saker av viktighet siden sist. Dette gjelder 68/01 og 70/01. 
 
Forslag til vedtak: 

Referatsakene tas til etterretning. 
 
 
 
 
 

Olav Helge Førde 
Styreleder 



 
 
 
Styresak nr: 83/01 
Behandles : 18.12.01 
 
 
 
Eventuelt 
 

 
Saker til eventuelt meldes i starten av styremøtet. 

 
 
 
 

Olav Helge Førde 
Styreleder 
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