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PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 18. JUNI 2002 
(med forbehold om endelig godkjenning) 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Vica Hotel i Alta, den 18. juni 2002.  
 
Til stede var: 
 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlemmene Nils Moe, Daniel Haga,Gerd Kristiansen, 
Aud Lillian Utstrand og Stig Arild Stenersen. 
 
Fra administrasjonen: 
 
Adm. direktør Marit Eskeland, informasjonssjef Kristian Iversen Fanghol, styresekretær / 
adm.leder Karin Paulke og økonomidirektør Jann-Georg Falch. 
 
Forfall: 
 
Styremedlemmene Ellen Inga O. Hætta og Johan Petter Barlindhaug. 
 
STYRESAK 52-2002  GODKJENNING AV SAKLISTE 

 
Sak 52-2002 Godkjenning av saksliste  
Sak 53-2002  Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. mai 2002   
Sak 54-2002 Strategi   
Sak 55-2002 Lærlingeordning for helsefag  
Sak 56-2002  Tertialrapport  
Sak 57-2002 Konsernbankstruktur / finansforvaltning  
Sak 58-2002 Investeringsrammer 2002. Finansiering av investeringer.  
Sak 59-2002 Presisering av rammer og styringsmål i budsjett 2002  
Sak 60-2002 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi  
Sak 61-2002 Premisser til plan 2003  
Sak 62-2002 Hit & Run-dokument  
Sak 63-2002 Informasjon fra helseforetakene. Muntlig.  
Sak 64-2002 Orienteringssaker  

1. Tiltak for samiske brukere og samisk forankring. 
Sak 65-2002 Referatsaker  

1. Behandling av nasjonal plan for nyfødtmedisin.  
 Brev fra Sør-Helgeland regionråd. 
2. Nasjonal plan for nyfødtmedisin.  
 Brev fra Alstahaug kommune. 

Sak 66-2002 Eventuelt    
 
 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes.  
 



STYRESAK 53-2002  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 22. MAI 2002  

 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll for styremøtet 22. mai 2002 godkjennes. 
 
 
STYRESAK 54-2002  STRATEGI 

 
Styrets vedtak. 
 
Styret for Helse Nord RHF gir sin tilslutning til det vedlagte strategidokumentet med de 
framlagte endringer som kom i styremøtet.  
 
 
STYRESAK 55-2002  LÆRLINGEORDNING FOR HELSEFAG 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Helse Nord RHF stiller seg positiv til lærlingeordningen, og de gevinster en slik ordning kan tilføre 

helseforetakene i form av økt lærings- og omstillingsevne samt rekrutteringsmessige forhold. 
 
2. Helse Nord RHF understreker at allerede inngåtte lærlingekontrakter skal videreføres. 
 
3. Helse Nord RHF ønsker ikke å avsette særskilte ressurser til sentral administrering av 

ordninga. 
 
 
STYRESAK 56-2002  TERTIALRAPPORT 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar det framlagte regnskapet for 1. tertial. 
 
2. Styret presiserer at helseforetakene må tilpasse driften til de rammene som er gitt slik at 

man oppnår driftsbalanse i løpet av 2003. 



STYRESAK 57-2002  KONSERNBANKSTRUKTUR  
 FINANSFORVALTNING 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Det bygges opp en bankkontostruktur i Helse Nord slik at hvert helseforetak får en egen 

konsernkontostruktur som er knyttet opp mot en total bankkontostruktur for hele helse 
Nord. 

 
2. I 2002 innvilget hvert enkelt helseforetak rett til å overtrekke sin konsernkonto med 

følgende beløp: 
 

Helse Finnmark 50 mill 
UNN 100 mill 
Apotekforetaket 5 mill 
Hålogalandssykehuset 50 mill 
Nordlandssykehuset 150 mill 
Helgelandssykehuset 50 mill 

 
3. All ekstern finansforvaltning som låneopptak og plassering av overskuddslikviditet 

sentraliseres til Helse Nord RHF. 
 
4. Det utarbeides eget finansreglement som legges fram for styret til godkjenning.  
 
 
STYRESAK 58-2002  INVESTERINGSRAMMER 2002 

FINANSIERING AV INVESTERINGER 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF prioriterer følgende konkrete prosjekter innen for de 

tilleggsrammer som følger av revidert nasjonalbudsjett: 
 

A. Fullfinansiering av bygg 5 ved psykiatrisk avdeling UNN kr.   2 100 000 
B. Stråleterapi UNN kr.   8 300 000 
C. Egenandel psykiatriplan kr.   7 200 000 

Sum oppretting av feil kr. 17 600 000 
 

D. Utredning medisinsk utstyr kr.       650 000 
E. Planlegging og prosjektering kr.    2 000 000 
F. Byggeregnskapssystem kr.    1 100 000 
G. Restfinansiering Alta helsetun kr.       250 000 
H. Restfinansiering pasienthotell NSS kr.    5 000 000 
I. Skisseprosjekt NSS kr.  15 000 000 
J. Skisseprosjekt Stokmarknes kr.    3 000 000 
K. Mindre ombygging Finnmark kr.     1 000 000 
L. Smerteklinikk UNN kr.     5 000 000 
M. Rest psykiatriplan kr.   13 143 000 
N. Norsk Telemedisinsenter kr.     8 000 000 
O. Nytt økonomisystem kr.   10 000 000 
P. Diverse utstyr/mindre investeringer kr.   58 500 000  
Q. PACS Nordlandssykehuset kr.   20 000 000 



R. PACS UNN kr.   20 000 000 
S. Angio UNN kr.   18 000 000 
T. Angio/intervensjon Nordlandssykehuset kr.   15 000 000 
U. Generalplan psykiatri Nordlandssykehuset kr.     1 000 000 
 Sum tilleggs prioritering kr.196 643 000 

 
2. Under forutsetning av at departementet tildeler Helse Nord RHF økt investeringsramme 

som omsøkt, fastsettes årets investeringsbudsjett til kr. 380.043.000, slik det framgår av 
vedlagte tabell. 

 
3. Styrene i helseforetakene gis anledning til å fatte beslutning om investeringer i utstyr og 

mindre bygningsmessige tiltak innenfor følgende rammer: 
 

 Utstyrsplanen Andre mindre  
  investeringer/utstyr 
Helse Finnmark     8,8 mill     3,2 mill 
UNN    26,0 mill   24,0 mill 
Hålogalandssykehuset    8,4 mill     8,6 mill 
Nordlandssykehuset  14,9 mill   15,1 mill 
Helgelandssykehuset    5,7 mill     3,1 mill 
 

4. Avskrivninger av årets investeringer (2002) skal finansieres innenfor helseforetakenes 
driftsrammer. Jfr. egen sak om presisering av rammer og styringssignal. 
 

5. Før investeringsbeslutninger settes i verk skal det gjennomføres en økonomisk analyse for 
å synliggjøre økonomiske kostnader og besparelser for de enkelte prosjekt. På denne 
bakgrunn skal det foretas en konkret vurdering av om helseforetaket har langsiktig 
økonomisk evne til å betjene de økte kostnader som investeringen vil medføre.  

 
 
STYRESAK 59-2002  PRESISERING AV RAMMER OG  
 STYRINGSMÅL I BUDSJETT 2002 
 
Styrets vedtak: 
 

1. Investeringsmidler i driftsbudsjettene til de enkelte helseforetak frigjøres og 
disponeres til å løse innmeldte avvik og behov for tilleggsbevilgninger. 

 
2. Helseforetakene tilføres rente for innestående på sine konsernbankkonti og belastes for 

tilvarende for overtrekk på de samme konti. Rente på innskudd og overtrekk settes lik 
den renten som Helse Nord RHF oppnår i banken. Denne økte inntekten skal nyttes til 
å styrke helseforetakenes økonomiske situasjon. 

 
3. Helseforetakene tilføres ikke øvrige midler for å løse innmeldte avvik og behov. 
 
4. Utgifter til lærlingeordningen finansieres av de midler som frigjøres i (jfr. punkt 1 og 

2 i vedtaket) og videreføres på samme nivå som i 2001. 
 
5. Inntekter tilføres helseforetakene fra RHF slik som beskrevet i saksforelegget. 



6. Helseforetakene tilføres et foreløpig konsernbidrag i 2002 tilsvarende avskrivninger i 
åpningsbalansen. 

 
7. Korrigert for disse forholdene skal hvert enkelt helseforetak tilpasse sin drift og 

aktivitet slik at det styrer mot balanse inklusive fulle avskrivninger.  
 

 
STYRESAK 60-2002  INFORMASJONS- OG 
 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Helse Nord skal være en positiv aktør i utviklingen av Nord-Norge.  Vårt ansvar kan på en 

meningsfull måte bare ivaretaes ved at landsdelen gis innsyn i vår virksomhet og 
muligheter for å påvirke våre valg. Våre strategier må være forankret gjennom dialog om 
perspektiver og prioriteringer.  Aktiv og målrettet informasjons- og 
kommunikasjonsvirksomhet fra foretaksgruppen er et viktig virkemiddel for å ivareta 
dette. 

     
2.  Styret for Helse Nord gir sin tilslutning til de foreslåtte målsettinger og satsingsområder. 
     Styret understreke behovet for, på alle nivå i foretaksgruppen, å ivareta behovet for 
     myndighets- og brukerkontakt. 
 
 
STYRESAK 61-2002 PREMISSER TIL PLAN 2003 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til sak om strategi for Helse Nord og gir sin tilslutning til forslaget til 

premisser for plan 2003. 
 
2. Styret vil særlig understreke behovet for at investeringsmuligheter i 2003 er av en slik 

størrelse at det gir muligheter for å utvikle foretaksgruppen. 
 
3. Administrasjonen bes utrede videre de økonomiske konsekvenser av premissene som del 

av Helse Nords plan. 
 
 
STYRESAK 62-2002 HIT & RUN-DOKUMENT 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret gir sin tilslutning til prioriteringen av de utvalgte satsningsområder 
2. Styret gir sin tilsutning til det handlingsprogram som er utformet i Hit & Run-rapporten 
3. Styret gir administrerende direktør i Helse Nord RHF fullmakt til oppfølging og 

gjennomføring av følgende punkter: 
4. Oppnevning av medlem fra Helse Nord RHF til styringsgruppen for gjennomføring av 

handlingsprogrammet 
5. Oppnevning av to personer som kontaktpersoner for arbeidet med nasjonalt helsenett  
6. Viderefører arbeidet med eget regionalt nett som beskrevet i rapporten  
7. Etablere løsning for elektronisk innrapportering av ventetider og kapasitetsinformasjon på 

grunnlag av en omforent kravspesifikasjon 



8. Hvert RHF styrker og integrerer manuell informasjonstjeneste og IT/booking prosjekter 
knyttet til Fritt sykehusvalg 

9. Gjennomføring av foreslått felles regionalt prosjekt for utarbeidelse og gjennomføring av 
felles strategi for lisenshåndtering.  

10. Vurdere å gjennomføre foreslått felles prosjekt for å profilere alle foretak på Internett og 
samarbeid om publikumstjenester.  

 
 
STYRESAK 63-2002 INFORMASJON FRA HELSEFORETAKENE 
 
Styrets vedtak: 
 
Informasjonen taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 64-2002 ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 

1. Tiltak for samiske brukere og samisk forankring. 
 
Styrets vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 65-2002 REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Behandling av nasjonal plan for nyfødtmedisin. Brev fra Sør-Helgeland regionråd. 
2. Nasjonal plan for nyfødtmedisin. Brev fra Alstahaug kommune. 
 
Styrets vedtak: 
 
Framlagte saker taes til etterretning. 
 
 
 


