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PROTOKOLL STYREMØTE 28. AUGUST 2002 
 

Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Hålogalandssykehuset HF Harstad, den 28. 

august 2002.  

 

Til stede var: 

 

Styreleder Olav Helge Førde, styremedlemmene Johan Petter Barlindhaug, Lisbeth Flågeng, 

Daniel Haga, Kari B. Sandnes (møtte for Gerd Kristiansen), Stig Arild Stenersen og Aud Lillian 

Utstrand. 

 

Fra administrasjonen: 

 

Adm. direktør Marit Eskeland, informasjonssjef Kristian Iversen Fanghol, styresekretær / adm. 

leder Karin Paulke, organisasjonsdirektør Anita Eriksen og rådgiver Asbjørn Elde. 

 

Forfall: 

 

Styremedlemmer Ellen Inga O. Hætta, Nils Moe og Gerd Kristiansen. 

 

 

STYRESAK 66-2002  GODKJENNING AV SAKSLISTE 

 

Sak 66-2002 Godkjenning av saksliste  

Sak 67-2002  Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. juni 2002  

Sak 68-2002 Nordlandssykehuset HF. Utbygging og modernisering.  

Sak 69-2002 Hålogalandssykehuset HF. Utbygging og modernisering  

 - Stokmarknes.   

Sak 70-2002 IT-strategi Helse Nord RHF.  

Sak 71-2002 Ledelse og organisasjonsutvikling i Helse Nord RHF.  

Sak 72-2002 Styreansvarsforsikring.  

Sak 73-2002 Etablering av samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF 

 og universitet / høgskoler  

Sak 74-2002 Prosjekt samarbeid med primærhelsetjenesten.  

Sak 75-2002 Honorering av HF-styrene.  

Sak 76-2002 Overtakelse av garantiansvar for lån til  

 brødr. Johansen Legeskyss AS. 

Sak 77-2002  Forutsetninger for planlegging og gjennomføring av 

 investeringsprosjekter i Helse Nord RHF. 

Sak 78-2002 Prosjekter akutt kirurgi og fødselsomsorg 

 

Sak 79-2002 Orienteringssaker  

1. Økonomirapport for Helse Nord RHF. Legges fram på møtet. 

2. Økonomisk situasjon – samhandling styret / eier. Legges fram på møtet. 

3. Informasjon fra adm. direktør til styret. Muntlig. 



 

 

Sak 80-2002 Referatsaker    

1. Foretaksmøte, den 19. juni 2002  

 

Sak 81-2002 Eventuelt  

 

Styrets vedtak: 

 

Sakslisten godkjennes med de endringer som fremkom under møtet.  

 

 

STYRESAK 67-2002  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 18. JUNI 2002  

 

Styrets vedtak:  

 

Protokoll fra styremøtet, den 18. juni 2002 godkjennes. 

 

 

STYRESAK 68-2002 NORDLANDSSYKEHUSET HF. UTBYGGING 
OG MODERNISERING. 

 

Styrets vedtak:  

 

1. Nordlandssykehuset HF, Bodø skal utvikles til et moderne og kostnadseffektivt sykehus for 

befolkningen i Salten og være en av motorene i den videre utviklingen av tjenesten i Helse 

Nord.   

  

2. Styret for Helse Nord RHF ber Helsedepartementet om ny vurdering og godkjenning av 

Hovedfunksjonsprogram (HFP) for Nordlandssykehuset HF, Bodø for å gå videre med 

forprosjekt og skisseprogram. 

 

3. Tre alternative modeller for utbygging og modernisering er vurdert. Styret i Helse Nord RHF 

slutter seg til anbefalingene om å arbeide videre med utgangspunkt i Hovedalternativet som 

grunnlag for forprosjekt og skisseprogram, og under hensyntaken til de forutsetninger som er 

vedtatt i pkt. 1, 4 og 5 i sak 77-2002. 

 

4. En gjennomføring av dette alternativ krever et ekstra tilskudd, inklusive avskriving i 

basistilskuddet, på 120 mill. kroner per år som permanent ordning, dersom hovedprinsippet 

for finansiering ikke velges. 

 

5. Nødvendig areal for universitetsfunksjon til utdanning og annet arealbehov som felles 

akuttmottak m.m., kan vurderes på nytt under forutsetning av ekstern finansiering. 

Universitetsfunksjonen skal spesielt utredes i samarbeid med UNN HF.   

 

6. Styret godkjenner at det i planforutsetningene legges til grunn en satellittenhet for 

strålebehandling. Dette er en ny funksjon ved Nordlandssykehuset HF.  

 

7. Fremdriften i neste fase av plan- og prosjektarbeidet er at skisse- og forprosjekt skal foreligge 

innen 1.1.2004.  

 



 

 

STYRESAK 69-2002  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF. UTBYGGING 
 OG MODERNISERING – STOKMARKNES. 
 

Styrets vedtak:  

 

1. Hålogalandssykehuset HF, Stokmarknes skal utvikles til et tidsmessig og kostnadseffektivt 

tjenestetilbud til befolkningen i Vesterålen, i nært samarbeid med primærhelsetjenesten.   

 

2. Styret for Helse Nord RHF ber Helsedepartementet om ny vurdering og godkjenning av 

Hovedfunksjonsprogram for Hålogalandssykehuset HF, Stokmarknes for å gå videre med 

forprosjekt og skisseprogram. 

 

3. Som en del av det videre plan- og prosjekteringsarbeid, herunder arbeidet med organisering av 

oppgaver (kirurgi og føde), skal det vurderes akuttmedisinsk beredskap innen HF og herunder 

akuttsenger for psykiatri, FAM i samarbeid med kommunene i Vesterålen, døgnplasser for 

BUP innen Hålogalandssykehuset HF, kortsiktige og fremtidige løsninger for 

rehabiliteringstjenesten. 

 

4. To alternative modeller for utbygging og modernisering er vurdert. Styret i Helse Nord RHF 

slutter seg til anbefalingene og går inn for å videreføre arbeidet med Hovedalternativet som 

grunnlag for forprosjekt og skisseprogram, og under hensyntaken til de forutsetninger som er 

vedtatt i pkt. 1, 4 og 5 i sak 77-2002. 

 

5. Fremdriften i neste fase er at skisse og forprosjekt skal foreligge innen 1.1.2004. Prosjektets 

videre plan for fremdrift skal baseres på en ferdigstillelse av alle byggetrinn i løpet av 2007.  

 

 

STYRESAK 70-2002  IT-STRATEGI HELSE NORD RHF. 
 

Styrets vedtak:  

 

1. Styret slutter seg til framlagte forslag til IT-strategi for Helse Nord.  

  

2. Helse Nord RHF ved administrerende direktør, gis styringsrett i forhold til regionens samlede 

ressursbruk og felles løsninger knyttet til IT.  

  

3. Målsettingen for Helse Nord skal være å harmonisere og standardisere løsninger innen IT 

området, hvor spesielle behov kun i unntakstilfeller vil medføre valg som avviker fra dette.  

  

4. Det forutsettes at helseforetakene og de tillitsvalgte er delaktige i beslutningsprosessene.  

 

5. Det forutsettes at arbeidet med IT har et regionalt perspektiv i samarbeid og partnerskap med 

private aktører og offentlig sektor. 

 

 

STYRESAK 71-2002  LEDELSE OG ORGANISASJONSUTVIKLING I 
 HELSE NORD RHF. 
 

Styrets vedtak:  

 

1. Styret gir lederutvikling høy prioritet i videre arbeid med gjennomføring av reformen, og 

understreker betydningen av at dette skal være bidrag i arbeidet med å skape en felles identitet 

og oppgavefokus i regionen.  



 

 

2. Administrasjonen gis ansvar for videre konkretisering av strategi og innhold for å følge opp 

intensjonen knyttet til ledelsesutvikling i tråd med styringsdokument og det nasjonale arbeid. 

Konkretiseringen skal også baseres på de innspill som kom frem i styremøtet. 

  

 

STYRESAK 72-2002  STYREANSVARSFORSIKRING 
 

Styrets vedtak:  

 

Helse Nord RHF aksepterer Helsedepartementets vurdering av behov for ansvarsforsikring. Det 

vil derfor ikke tegnes ansvarsforsikring for styret i Helse Nord RHF.  

 

 

STYRESAK 73-2002  ETABLERING AV SAMARBEIDSORGAN  
 MELLOM HELSE NORD RHF OG  
 UNIVERSITET/HØGSKOLER 
 

Styrets vedtak:  

 

1. Det opprettes to samarbeidsorganer som skal ivareta samarbeidet med universitet, høgskoler 

og helseforetak i landsdelen. 

 

2. Samarbeidsorganene skal ha en observatørplass i de respektive organ. 

 

3. Et tredje regionalt organ bestående av de to første opprettes også for å få en arena for felles 

utfordringer og interesser. 

 

4. Mandat og sammensetning vedtas som foreslått. 

 

5. Ordningen evalueres etter to år. 

 

6. Partene dekker selv sine utgifter til deltakelse i samarbeidsorganene. 

 

 

STYRESAK 74-2002  PROSJEKT SAMARBEID MED  
 PRIMÆRHELSETJENESTEN 
 

Styrets vedtak:  

 

1. Styret tar framlagte rapport ”Samhandling er godt for helsa. Forslag til tettere samarbeid 

mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge”, datert juli 2002, til 

orientering. 

 

2. Forslagene til strategiske tiltak for samarbeid mellom nivåene er å forstå som en tematisk 

konkretisering av de overordnede strategiske mål og tiltak som er vedtatt for Helse Nord. 

 

3. Styret i Helse Nord RHF gir sin prinsipielle tilslutning til arbeidsgruppens forslag om å 

etablere Helseting i hvert av helseforetakene. Forslaget sendes ut på en kort høring til berørte 

parter. I etterkant av høringen fremmes en ny sak om etablering av Helseting for styret i Helse 

Nord RHF. 

 

4. Styret gir tilslutning til forslaget om å etablere et fast kontaktutvalg under Helse Nord RHF. 



 

 

5. Helse Finnmark gis i oppdrag å utarbeide et konkret forprosjekt om modellforsøk for videre 

utvikling av sykestuefunksjoner. Godkjent forprosjektering dekkes av Helse Nord RHFs 

prosjektmidler. 

 

6. Styret ber administrasjonen arbeide videre med de øvrige tiltak og prosjekter som er foreslått i 

rapporten. Tiltak som gjelder IT/telemedisin må sees i sammenheng med behandling av 

rapport om IT-strategi for Helse Nord. 

   

7. Styret viser til arbeidet med ny finansieringsordning for spesialisthelsetjenesten som nå pågår 

i Helsedepartementet, og vil understreke viktigheten av at fremtidig finansieringsordning 

legger til rette for tettere samhandling mellom primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten. 

 

 

STYRESAK 75-2002  HONORERING AV HF-STYRENE 
 

Innstilling til vedtak i foretaksmøtet:    

 

1.  Foretaksmøtet viser til saksutredningen, vedtekter, helseforetaksloven og instruks for  

 HF-styrene (styresak 79/01).  

 

2.  Honorar for medlemmer av styrene i helseforetakene fastsettes slik: 

 

• Styreleder  kr. 110 000 pr. år 

• Nestleder  kr.   75 000 pr. år 

• Styremedlemmer kr.   65 000 pr. år 

 

3.  Medarbeidere i RHF/foretakene med lederstillinger på toppnivå, som oppnevnes til 

 styreverv, tilståes ikke honorar. 

 

4.  Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.  

 

5.  Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF– styrene regulerer hvilke  

 oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle.   

 

6.  Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å inngå i 

 en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon.  

 

7.  Administrerende direktør i de respektive helseforetak fastsetter særskilt kompensasjon basert  

 på dokumentert tidsforbruk for enkeltmedlemmer eller hele styrer.   

 

8.  Varamedlemmer honoreres kr. 2 600 pr møtedag, inkludert evt. tapt arbeidsfortjeneste.  

 

9.  Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % -sats lik 

 fravær. 

 

Styrets vedtak:  

 

Styret legger ovenstående innstillinger frem i foretaksmøtet med helseforetakene. 

Administrasjonen skal i tillegg legge frem forslag til regler for dekning av utlegg for selvstendig 

næringsdrivende. 



 

 

STYRESAK 76-2002  OVERTAKELSE AV GARANTIANSVAR FOR  
 LÅN TIL BRØDRENE JOHANSEN  
 LEGESKYSS AS 
 
Styrets vedtak:  

 

1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen og til de garantiforpliktelser Nordland 

fylkeskommune hittil har påtatt seg for lån nr. 030 307701 opptatt i KLP. 

 

2. Styret godkjenner overtakelse av garantiforpliktelsen i KLP for Brødrene Johansen AS. 

Garantiovertakelsen skjer pr 01.09 d.å. 

 

 

STYRESAK 77-2002  FORUTSETNINGER FOR PLANLEGGING OG 
 GJENNOMFØRING AV INVESTERINGS- 
 PROSJEKTER I HELSE NORD RHF. 
 Behandlingen av denne saken ble fremskyndet. 
Styrets vedtak: 

 

1. Investeringsprosjekter i Helse Nord RHF skal sikre realisering av potensialet i en regional 

oppgavedeling, jfr. prosjekter i sak 79-2002 om oppgavedeling i Helse Nord og i 

helseforetakene, samt legge til grunn realisering av Helse Nords strategi. 

 

2. Ved gjennomføring av investeringsprosjekter søker Helse Nord RHF primært om økte 

basistilskudd for å finansiere avskrivingene på bestående eiendommer, anlegg og utstyr, jfr. 

premissene for sykehusreformen. Den foreløpige åpningsbalanse og avskriving for 2002 tilsier 

en styrking av basistilskuddet med 637 mill. kroner samlet for regionen. Et slikt regime gir 

Helse Nord RHF mulighet og evne til å ta ansvar for gjennomføring av den foreløpige 

investeringsplan for Helse Nord i et perspektiv på 10 år. 

 

3. Uten ovennevnte styrking av basistilskuddet, må Helse Nord alternativt tilføres 

ekstraordinære midler for gjennomføring av investeringer.  

 

4. Det stilles et generelt krav om 5 % økonomieffektivisering i prosjektene – enten gjennom 

reduserte driftskostnader og / eller ved reduserte finansieringsbehov av prosjektene.  

 

5. Helseforetakene skal ivareta ansvaret som byggherre og for gjennomføring av prosjektene. 

 

 

STYRESAK 78-2002  PROSJEKTER AKUTT KIRURGI OG 
 FØDSELSOMSORG 
 Behandlingen av denne saken ble fremskyndet. 

Styrets vedtak:  

 

1. Styret gir sin tilslutning til det prosjektarbeidet som er beskrevet i ”Prosjekter akutt kirurgi og 

fødselsomsorg” med de kommentarer som er fremkommet i møtet. 

   

2. Styret ber videre om at arbeidet blir utvidet slik at det også ivaretar de overordnede 

målsetninger og tiltak i Helse Nord RHFs strategiplan, og at konsekvenser vurderes i sin 

helhet. 

 



 

 

STYRESAK 79-2002  ORIENTERINGSSAKER 
 

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 

 

1. Økonomirapport for Helse Nord RHF. Ble lagt fram på møtet. 

2. Økonomisk situasjon – samhandling styret / eier. Ble lagt fram på møtet.  
 Denne saken ble tatt først i styremøtet som generell orientering om økonomisk status. 

3. Informasjon fra adm. direktør til styret. Ble lagt fram muntlig på møtet. 

• Budsjett- og planprosesser, kontaktmøter med helseforetakene. 

• Innkjøp av nytt økonomisystem. 

• Nytt fra helseforetakene. 

• Organisering av sykehusapotekene – nasjonal utredning. 

 

Styrets vedtak:  

 

Framlagte saker taes til orientering. 

 

 

STYRESAK 80-2002  REFERATSAKER 
 

Det ble referert fra følgende saker: 

 

1. Foretaksmøte, den 19. juni 2002 

 

Styrets vedtak:  

 

Framlagte saker taes til etterretning. 

 

 

 

Mo i Rana, den 5. november 2002  

 

 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

Olav Helge Førde Nils Moe Aud Lillian Ustrand 

 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

Johan Petter Barlindhaug Daniel Haga Ellen Inga O. Hætta 

 

 

_____________________ _____________________ _____________________  

Gerd Kristiansen Stig Arild Stenersen Lisbeth Flågeng 
 


