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PRESSEPROTOKOLL 
 
Protokollen sendes ut med forbehold om styrets godkjenning. 
Pressekontakter:   Styreleder Olav Helge Førde   90173056 
   Adm.dir Marit Eskeland    48153506 
   Informasjonssjef Kristian I. Fanghol  95076075 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Bodø 21.02.02.  
 
Til stede var: 
 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlemmene Daniel Haga, Johan Petter Barlindhaug, Åse 
Annie Opsjøn, Ellen Inga Hætta (til kl. 1200), Gerd Kristiansen, Aud Lillian Utstrand(deltok 
ikke under behandling av sak 20) og Stig Arild Stenersen. 
 
Forfall: 
 
Styremedlem Nils Moe. 
 
Fra administrasjonen: 
 
Administrerende direktør Marit Eskeland, kst. økonomidirektør Bjørn Hesthamar(under sak 
15)og informasjonssjef Kristian Iversen Fanghol.  
 
 

STYRESAK  13-2002 GODKJENNING AV SAKLISTE 
 
Styrets vedtak: 
Sakslisten godkjennes. Sak 21-2002 Pasientombudsordning i Troms trekkes. 
 
Sak 13-2002 Godkjenning av saksliste       
Sak 14-2002  Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.01.02    
Sak 15-2002 Orienteringssaker        
Sak 16-2002  Oppnevning av nytt medlem til styret for Helse Helgeland HF  
Sak 17-2002  Investeringer – budsjettsituasjonen 2002     
Sak 18-2002    Høring – statlig overtakelse av ansvar for tiltak     

overfor rusmiddelmisbrukere 
Sak 19-2002  Opptrappingsplan for psykisk helsevern – investeringsplan   
Sak 20-2002 Strategiarbeid Helse Nord RHF  
Sak 21-2002 Etablering av pasientombudsordning i Troms(trukket i styremøte)   
Sak 22-2002 Etablering av brukerutvalg i Helse Nord RHF    
Sak 23-2002 Navn på helseforetak – saker til foretaksmøter    
Sak 24-2002 Etablering av felles innkjøpssenter – høring 
Sak 24-2002 Referatsaker          
Sak 25-2002 Eventuelt 
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STYRESAK  14-2002  - PROTOKOLL FRA STYREMØTET 22.01.02 
 
Styrets vedtak:  
Protokoll for styremøtet 22.01.02 godkjennes. 
 
 
STYRESAK  15-2002 - ORIENTERINGSSAKER 
 
- foreløpig økonomirapport januar 2002 
- ambulansetjenesten i Måsøy 
- møter med Helsedepartementet 
- invitasjon til Valnesfjord helsesportssenter 
 
Styrets vedtak. 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
STYRESAK  16-2002 – OPPNEVNING AV NYTT STYREMEDLEM TIL 
HELSE HELGELAND HF. 
 

Styrets vedtak: 
Som nytt medlem til styret for Helse  Helgeland HF oppnevnes overlege dr. med. Terje 
Steigen Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  

 
STYRESAK  17-2002  INVESTERINGER 2002 - 
BUDSJETTSITUASJON 
 
 
Styrets vedtak: 
 

 1. Styret viser til saksframlegg med vedlegg og til styresak 09-02. 
 
 2. Til grunn for prioriteringer av investeringstiltak slutter styret seg til at egne 

investeringsmidler skal fortrinnsvis nyttes til helseforetakenes kjernevirksomhet og 
prioriterte områder som psykiatri, kreft og IT. 

 
 3. I budsjett 2002 økes inntektskravet (overføring fra fylkeskommune) på UNN HF 

med 10,5 mill. kroner for å dekke utgiftene i  2002 ved sluttføringen av prosjektet 
"Utvidelse av stråleterapi" ved RiTø. 

 
 4. Styret erkjenner at bevilgede midler til utstyr ligger på et urimelig lavt nivå i 

forhold til foretakenes behov.  Fordeling av investeringstilskuddet 2002 fra HD på 
63,8 mill. kroner kan ikke foretas nå fordi nødvendig planunderlag for 2002 
foreligger ikke.  Administrasjonen bes foreta nødvendige avklaringer i henhold til 
utstyrsplaner etc. for enkeltforetak og fordele midlene etter vurdering av plan og 
behov. 
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 5. Styret viser til sine hovedoppgaver med å samordne virksomheten i de 
helseforetakene det eier, med sikte på en samlet sett hensiktsmessig og rasjonell 
ressursutnyttelse.  Skal disse oppgaver kunne ivaretas må også de fysiske ressurser 
være tilgjengelig i tilstrekkelig kvalitet og mengde.  I denne sammenheng må det 
pekes på de store etterslep Helse Nord har i vedlikehold av utstyr og bygninger, 
utfordringer i å etablere en kommunikasjon innen og mellom foretakene med store 
geografiske avstander samt gi pasienter i Nord-Norge nærhet og tilgang på ny 
medisinsk teknologi.  For en rekke av disse oppgaver følger det med kostnader som 
ikke er innarbeidet i helseforetakenes budsjettrammer og herunder vil nevnes 
RIS/PACS system for hele regionen, angio-/intervensjonslaboratorier og 
nukleærmedisinsk laboratorium ved RiTø og NSS til en anslått samlet kostnad på 
150 mill. kroner. 

 
Følgende prioritering av tiltak/prosjekter for 2002 godkjennes/anbefales: 
 
Igangværende prosjekter, bundne midler, forslag til videreføring. 
1.  Detaljprosjektering behandlingshjem Helgeland  (bundne midler)     0,5  mill. kroner 
2.  Opptrappingsplan psykisk helse Forprosjekter       7,0  mill. kroner 
3.  Leiebygg Norsk Senter for Telemedisin  (evt. 190 mill. kroner) 
4.  Restfinansiering Alta Helsetun  (kunst/utsmykking)       0,25  mill. kroner 
5.  Manglende finansiering pasienthotell NSS  (bundne midler)     5,0 mill. kroner 
6.  Skisseprosjekt/forprosjekt NSS       15,0    mill. kroner 
7.  Skisseprosjekt/forprosjekt Stokmarknes        3,0    mill. kroner 
 
Prosjekt 1,2 og 4 finansieres gjennom bevilgede plan/prosjektmidler i styresak 09-02 og 
forventet investeringstilskudd til psykiatriplan.  Finansiering av prosjekt 5,6 og 7 tas opp 
til ny vurdering når HD vurdering av store byggeprosjekter under Helse Nord er kjent. 
 
Høyt prioriterte prosjekter, forslag til videreføring 

 1. IT - prosjekt  Kommunikasjon mellom sykehus - primærleger     4,8    mill. kroner 
 2. Plan/prosjekteringsmidler Nord-Norsk Helsenett       2,0    mill. kroner 
 3. Smerteklinikk RiTø           5,0    mill. kroner 
 

Prosjekt 1 og 2 søkes finansiert over IT-planen. 
 
Øvrige prioriterte prosjekter 

 1. Investerings (vedlikehold/ny-/ombygg sykehusene i Finnmark)       1,0    mill. kroner 
 2. Kontorløsning Rana sykehus evt. leiebygg (evt. 40 mill. kroner) 
 

Prosjekt 1 finansieres gjennom bevilgede plan/prosjektmidler i styresak 09-02 
 
Lavt prioriterte prosjekter, prosjekter som bør stilles i bero 

 • Flere prosjekter er allerede stilt i bero gjennom prosessen med helseforetakene og ved 
at tilnærmingen er endret;  jfr. sykehusene i Finnmark og Nye Narvik sykehus 

 • Omstrukturering Ytteren psykiatriske sykehjem - sees i sammenheng med 
opptrappingsplan psykiatri 

 
Uavklarte/usikre prosjekter 

 • Legevakt - FAM mv. Narvik sykehus      30,0    mill. kroner 
 • 1. etasje fløy C Vefsn sykehus       17,3    mill. kroner 

 3 



 • Øvrige prosjekter 
 

6. Bygging av nytt bygg for Norsk Senter for Telemedisin er et høyt prioritert 
prosjekt. Styret ber administrasjonen vurdere en alternativ realisering gjennom 
samarbeid med Forskningsparken i Tromsø. 

 
7. Helse Nord RHF er positiv til realisering av felles akuttmottak – legevakt ved 

Narvik sykehus. Hålogalandsykehuset HF bes om å utrede en sak hvor kostnader og 
finansieringsplan, inkludert avtaler med kommunene om medfinansiering, inngår. 

 
 
 
STYRESAK  18-2002 HØRING – STATLIG OVERTAKELSE AV 
ANSVAR FOR TILTAK OVERFOR RUSMIDDEL-MISBRUKERE 
 
Styrets vedtak: 
 

 1. Helse Nord RHF slutter seg til forslagene i Sosialdepartementets ”Høringsutkast – 
forslag om statlig overtakelse av deler av fylkeskommunens ansvar for tiltak for 
rusmiddelmisbrukere”, datert 09.01.2002. 

 
 2. Ansvarsoverføringen vil i seg selv ikke være tilstrekkelig for å imøtekomme 

behovet for å styrke tjenestetilbudene overfor rusmidddelmisbrukere, og forutsetter 
at staten samtidig gir økonomiske og andre rammebetingelser som setter de 
regionale helseforetakene i stand til å møte utfordringene fremover. 

 
 3. For å unngå fortsatt uklarhet i ansvarsdelingen anbefales at kommunene tillegges 

det ansvaret for omsorgs- og rehabiliteringstjenester som ikke omfattes av 
spesialisthelsetjenesteloven. 

 
 4. Dersom Stortinget vedtar statlig overtakelse iflg høringsutkastet og gir ansvaret til 

de regionale helseforetak, vil Helse Nord RHF organisere disse tjenestene etter de 
samme prinsipper som den øvrige spesialisthelsetjenesten i regionen. 

 
 
STYRESAK  19-2002 Opptrappingsplan for psykisk helsevern  
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen. 
 
2. Følgende prosjekter (ikke prioritert rekkefølge) søkes forhåndsgodkjent av 

Helsedepartementet i 2002: 
 
• Samlokalisering BUP/VOP Sandnessjøen, og nybygg i Brønnøysund,  

Helse Helgeland HF         
• Samlokalisering BUP/VOP + døgnenhet, Lofoten, Helse NSS HF   
• Enhet for idømt behandling Helse NSS HF      
• Rus/psykiatrienhet Helse NSS HF       
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• Klinikkavd. For barn og unge, Helse Helgeland HF     
• Nybygg døgn- og dagavd. Storslett, UNN HF      
• Enhet for idømt behandling UNN HF       
• Samisk akutteam, DPS Midt-Finnmark, Helse Finnmark HF     
• BUP Midt-Finnmark; familiebehandl.enhet + kontor    
 
3. Helsedepartementet bes om i tillegg å finne ny plass for akuttpost Salten og samlokalisering 

av BUPA, Nordlandsykehuset(tidligere Helse NSS)HF i tillegg til øvrige prioriterte 
prosjekter. 

 
 
STYRESAK 20-2002 STRATEGIARBEID HELSE NORD RHF. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksframlegget. Notatet, med sine prioriterte 

satsingsområder, representerer et godt grunnlag for det videre strategiarbeid. 
 
2. Styret slutter seg til den foreslåtte prosess for gjennomføring. 
 
 
 
STYRESAK  21-2002 ETABLERING AV PASIENTOMBUDSORDNING 
I TROMS 
 
Saken ble trukket 
 
 
STYRESAK  22-2002 – ETABLERING AV BRUKERUTVALG HELSE 
NORD RHF 
 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret for Helse Nord RHF viser til saksframlegget og diskusjonen i møtet. 
 
Styret for Helse Nord RHF gir sin tilslutning til det foreliggende forslag om etablering av et 
regionalt brukerutvalg med inntil 12 medlemmer. 
 
Saken med styrets endringer oversendes berørte organisasjoner. Dersom disse ikke har 
vesentlige innvendinger til foreliggende forslag til mandat, sammensetning m.v. delegeres 
beslutning om formell oppnevning av det regionale brukerutvalget til adm.dir.     

 
 
STYRESAK  23-2002 – NAVN PÅ HELSEFORETAK - 
FORETAKSMØTESAKER 
 
Saken ble behandlet i ekstraordinært styremøte 20.02.02. 
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STYRESAK 24-2002 ETABLERING AV FELLES INNKJØPSSENTER – 
HØRING. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Helse Nord RHF viser til rapporten fra Finnut Consult AS og høringsuttalelsene fra 

helseforetakene.  
 
2. Nasjonal samordning av innkjøp representerer store muligheter for kostnadseffektivisering 

av spesialisthelsetjenesten. 
 
3. Helse Nord RHF gir sin tilslutning til de prinsipper som ligger til grunn for etablering av 

en nasjonal innkjøpsenhet for helseforetakene lokalisert i Vadsø. 
 
4. Styret for Helse Nord RHF har merket seg de innvendinger helseforetakene har og 

understreker behovet for at disse forhold vurderes nærmere. 
 
5. Styret for Helse Nord RHF ber Helsedepartementet, i samarbeid med de regionale 

helseforetak, raskt avklare innhold og organisering av en felles innkjøpsenhet for  å få 
etablert en nasjonal innkjøpsorganisasjon snarest. 

 
 
 
STYRESAK 25-2002 REFERATSAKER 
 
• Sykepleierstreiken 
• Styresak om navneendringer  
 
Styret gjorde i ekstraordinært møte 20.02.02 vedtak om  foreslå følgende navneendringer til 
foretaksmøtene: 
 
Helse NorTro HF endres til Hålogalandsykehuset HF 
Helse NSS HF endres til Nordlandsykehuset HF 
Helse Helgeland HF endres til Helgelandsykehuset HF 
 
 
Styrets vedtak: 
 
Framlagte referatsaker  taes  til orientering. 
 
STYRESAK  25-2002 EVENTUELT 
 
Følgende saker ble tatt opp under eventuelt. 
 
- Styrets deltakelse i møter 
 
Styrets vedtak: 
 
Saker tatt opp under eventuelt taes til orientering. 
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