
        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 05.11.2002 200200154-67  015 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
  

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36   
 

 

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 5. NOVEMBER 2002 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Helgelandssykehuset HF Mo i Rana, den 5. 
november 2002, fra kl. 11.00 til kl. 14.45. 
 
Til stede var: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlemmene Daniel Haga, Nils Moe, Johan Petter 
Barlindhaug, Lisbeth Flågeng, Stig Arild Stenersen, Kari. B. Sandnes (møtte for Gerd 
Kristiansen) og Aud Lillian Utstrand samt revisor Ingar Andreassen (under behandling av sak 
97-2002/6). 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. direktør Marit Eskeland, styresekretær / adm. leder Karin Paulke, fagdirektør Trine 
Magnus, økonomidirektør Jann-Georg Falch og direktør forretningsutvikling Tor-Arne Haug. 
 
Observatører: 
Trude Gjernes, Nordlandsforskning. 
 
Forfall: 
Styremedlem Ellen Inga O. Hætta og Gerd Kristiansen. 
 
 
STYRESAK 89-2002  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 89-2002 Godkjenning av saksliste 
Sak 90-2002  Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. oktober 2002 
Sak 91-2002 Budsjett 2003 
Sak 92-2002 Innkjøpspolicy 
Sak 93-2002 Sykehusapotek Nord HF – alternativ organisering 
Sak 94-2002 Nordnorsk Helsenett – styrehonorar 
Sak 95-2002 Kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste i HF-styrene 
  
Sak 96-2002 Referatsaker 
 1. Oppnevnelse av samarbeidsforum høgskole / universitet 
 2. Oppnevnelse av akuttutvalgene kirurgi / føde 
 3. Etablering av et senter for klinisk dokumentasjon og 

evaluering ved Universitetet i Tromsø 
 4. Tilskudd for 2002 til brukerorganisasjoner i Nord-Norge 
Sak 97-2002 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra adm. direktør til styret. Muntlig. 
 2. Organisering av nødmeldetjeneste, med AMK-struktur, 

ambulansekoordinering og mottak av 113-anrop. 
Sakspapirene ettersendes. 
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 3. Ot.prp. nr. 3 (2002 – 2003) – statlig overtakelse av deler 

av Fylkeskommunens ansvar for tiltak for 
rusmiddelmisbrukere. 

 4. Uttalelse fra Troms Fylkeskommune ad. mer åpenhet 
 5. Oppkobling av legekontor til Nordnorsk Helsenett 
 6. Revisjonsrapport. Unntatt off. jfr. § 5a/6.2.b.  

Saken fremskyndes og behandles etter sak 90-2002. 
  
Sak 98-2002 Eventuelt 
 1. Frikjøp av ansatte representanter i RHF-styret. Saken er 

fremmet av Stig-Arild Stenersen. 
   
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 90-2002  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 3. OKTOBER 2002 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 3. oktober 2002 godkjennes med rettelse av Daniel Hagas 
deltakelse frem til kl. 15.30 istedenfor forfall. Protokollen signeres på neste styremøte. 
 
 
STYRESAK 91-2002  BUDSJETT 2003. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord erkjenner at Helse Nord gjennom det foreslåtte statsbudsjettet for 

2003 blir tilkjent meget knappe rammer for drift og investeringer. Styret vurderer de 
økonomiske tilpasninger til å være så store at de ikke kan realiseres i 2003, men at en 
trenger lengre tid til å komme i balanse. Samtidig er styret bekymret for å lånefinansiere 
drift og det ikke har gitt klare føringer for hvordan de akkumulerte underskuddene skal 
handteres i de kommende år. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
2. Styret har som målsetting at tilpasningene skal gjennomføres uten at de får uakseptable 

konsekvenser for tjenestetilbudet og at nødvendige omstillinger skal iverksettes med 
deltagelse fra de ansatte og deres organisasjoner.  

 
Enstemmig vedtatt. 
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3. I arbeidet med å tilpasse kostnadsnivået til skisserte rammer skal det legges hovedvekt på 

effektivisering av stabs- og støttefunksjoner, herunder etablering av regionale 
fellesløsninger og eventuell konkurranseutsetting av oppgaver. 

 
Vedtatt mot én stemme (Kari B. Sandnes). 
. 
4. Styret for Helse Nord RHF velger å gjennomføre hoveddelen av tilpasningen til de 

økonomiske rammer i løpet av 2003. Det settes foreløpige økonomisk styringsmål for de 
enkelte helseforetak i samsvar med tabell 1 i punkt 2.3.  

 
Vedtatt mot én stemme (Aud Lillian Utstrand). 
 
5. Styret for Helse Nord RHF fastsetter den foreløpige fordeling av basistilskudd til 

helseforetakene slik: 
 

Helse Finnmark kr. 479 172 000 
UNN HF kr. 1 584 688 000 
Hålogalandssykehuset HF kr. 500 759 000 
Nordlandssykehuset HF  kr. 860 190 000 
Helgelandssykehuset kr. 334 427 000 
RHF kr. 276 801 000 

 
Vedtatt mot én stemme (Aud Lillian Utstrand). 
 
6. Styret ber om at investeringsbudsjettet blir sett i nær sammenheng med de prosjekter som 

er igangsatt for å vurdere den fremtidige strukturen av spesialisthelsetjenestetilbudet. For 
2003 skal det prioriteres investeringer i prosjekter som har til formål å binde sammen og 
utvikle Helse Nord RHF som felles leverandør av helsetjenester til befolkningen i Nord-
Norge. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
7. Styret ber administrasjonen å forelegge styret en gjennomgang av sentrale strategiske 

prosjekter, med særlig henblikk på begrunnelse, effektiviseringspotensiale og tidsplan, til 
møtet i desember. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styremedlem Aud Lillian Utstrand la fram forslag på nytt pkt. 4 og 5 som følger: 
 
For 2003 stilles det ikke noe effektiviseringskrav, fordi det viser seg at ingen helseforetak har 
greid å oppfylle kravet som lå for 2002. Det må være viktigere nå at vi krever at de bruker 
2003 på å komme i balanse – så får de 77 millionene som er lagt inn i basistilskudd taes inn 
på annen måte – dersom det går, kreve det som ekstrabevilgning for å slippe å forringe tilbud 
for mye. 
 
Forkastet mot én stemme (Aud Lillian Utstrand). 
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STYRESAK 92-2002  INNKJØPSPOLICY. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Helse Nord viderefører det arbeid som Innkjøpsforum har igangsatt. Sammensetning av 

Innkjøpsforum vurderes løpende av ledelsen i Helse Nord og helseforetakene i fellesskap. 
Innkjøpsforumet rapporter til adm. direktør for Helse Nord RHF og hver representant for 
det enkelte HF skal holde aktuell HF-direktør oppdatert om arbeidet. 

 
2. Målet for Innkjøpsforum er å 
 

o Komme opp på et innsparingsnivå på minst 5 % av innkjøpsvolumet gjennom de 
skisserte tiltakene innen utgangen av 2004, slik at gevinsten fra 2005 virker fullt ut 

o Bidra til kapitalrasjonalisering gjennom effektiv forsyning  
o Bidra til redusert prosesskostnad for ordre- og fakturahåndteringen gjennom forenkling 

av rutiner og bruk av IT-løsninger 
 
3. Innkjøpsforumet for Helse Nord skal dokumentere resultater av foranstående gjennom 

halvårlige rapporter om innkjøp og forsyning  
 
 
STYRESAK 93-2002  SYKEHUSAPOTEK NORD HF –  
 ALTERNATIV ORGANISERING. 
 
Styrets vedtak:  
 

1. Styret for Helse Nord RHF ser det ikke som aktuelt å etablere et nasjonalt 
apotekselskap på nåværende tidspunkt. 

 
2. Det arbeides videre med å utvikle modellen for samarbeid om innkjøp av legemidler 

(LIS) mellom helseforetakene innenfor rammene av dagens foretaksstruktur. 
 

3. Det utvikles en operasjonalisering av forslag til strategi for Sykehusapotek Nord HF 
som forsterker samarbeidet med helseforetakene, og som reguleres gjennom avtaler.  

 
 
STYRESAK 94-2002  NORDNORSK HELSENETT –  
 STYREHONORAR 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret for Helse Nord RHF fremmer slikt forslag for generalforsamlingen i Nordnorsk 
Helsenett AS: 
  
1. For styret i Nordnorsk Helsenett AS gis honorar. 
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2. Årlige satser for styrehonorar fastsettes slik: 
 

Leder:  kr. 70.000.- 
Nestleder:  kr. 50.000.- 
Styremedlem: kr. 40.000.- 
Varamedlemmer: kr.   3.000,- pr. møte 

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

styreverv tilståes ikke honorar. 
 
4. For medlemmer som er selvstendig næringsdrivende/ fra privat sektor kompenseres for 

tapt arbeidsinntekt eller merkostnader forbundet med vervet etter retningslinjer fastsatt av 
styret for Helse Nord RHF. 

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

lik fravær. 
 
 
STYRESAK 95-2002  KOMPENSASJON FOR TAPT  
 ARBEIDSFORTJENESTE I HF-STYRENE 
 
Styrets vedtak:  
 
Innstilling til vedtak i foretaksmøtet:    
 
1. Styret viser til bestemmelsene i Statens Personalhåndbok, saksutredningen, og styresak 

75-2002 
 
2. Tap i arbeidsinntekt kompenseres mot dokumentasjon oppad begrenset til kr 1200,- pr 

dag.  
 
3. Tap i arbeidsinntekt som ikke kan dokumenteres, men sannsynliggjøres kan dekkes med 

opptil kr 500,- pr dag. Kopi av siste års ligningsattest må vedlegges som dokumentasjon.  
 
4. Administrerende direktør i helseforetaket fastsetter kompensasjonen.  
 
5. Det forutsettes at ansatte i Helse Nord oppnevnt som styremedlem ikke avkortes i lønn av 

arbeidsgiver.  
 
Styret legger ovenstående innstillinger frem i foretaksmøtet med helseforetakene.  
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STYRESAK 96-2002  REFERATSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Oppnevnelse av samarbeidsforum høgskole / universitet 
2. Oppnevnelse av akuttutvalgene kirurgi / føde 
3. Etablering av et senter for klinisk dokumentasjon og evaluering ved Universitetet i 

Tromsø 
4. Tilskudd for 2002 til brukerorganisasjoner i Nord-Norge 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker utsettes til neste styremøte. 
 
 
STYRESAK 97-2002  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra adm. direktør til styret. Muntlig. 

- Statusrapport fra helseforetakene i regionen. 
2. Organisering av nødmeldetjeneste, med AMK-struktur, ambulansekoordinering og mottak 

av 113-anrop. Sakspapirene ettersendes. 
3. Ot.prp. nr. 3 (2002 – 2003) – statlig overtakelse av deler av Fylkeskommunens ansvar for 

tiltak for rusmiddelmisbrukere. 
4. Uttalelse fra Troms Fylkeskommune ad. mer åpenhet 
5. Oppkobling av legekontor til Nordnorsk Helsenett 
6. Revisjonsrapport. Unntatt off. jfr. § 5a/6.2.b.  

Saken fremskyndes og behandles etter sak 90-2002. 
 
Styrets vedtak:  
 
Sak 97-2002/6 taes til orientering og skal følges opp med en orienteringssak til neste 
styremøte. De andre sakene utsettes til neste styremøte. 
 
 
STYRESAK 98-2002   EVENTUELT 
 
1. Frikjøp av ansatte representanter i RHF-styret. Saken er fremmet av Stig-Arild Stenersen. 
 
Styrets vedtak:  
 
Saken utsettes til neste styremøte. 
 
 
Mo i Rana, den 5. november 2002  
 
 
 
_____________________     
Olav Helge Førde  
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