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PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 12. DESEMBER 2002 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHFs lokaler i Bodø, den 12. 
desember 2002 – fra kl. 08.30 til kl. 15.30. 
 
Til stede var: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlemmene Daniel Haga, Ellen Inga O. Hætta (forlot 
møtet kl. 14.35), Johan Petter Barlindhaug, Lisbeth Flågeng (forlot møtet kl. 14.50), Stig 
Arild Stenersen, Kari. B. Sandnes (møtte for Gerd Kristiansen) og Aud Lillian Utstrand samt 
revisor Ingar Andreassen (under behandling av sak 111-2002/5, sak 101-2002 og sak 102-
2002). 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. direktør Marit Eskeland, styresekretær / adm. leder Karin Paulke, informasjonssjef 
Kristian I. Fanghol, fagdirektør Trine Magnus, økonomidirektør Jann-Georg Falch, 
regnskapsleder Erik Arne Hansen, prosjekt- og strategidirektør Finn Henry Hansen og 
organisasjonsdirektør Anita Eriksen.  
 
Observatører: 
Trude Gjernes og Nils Finstad, Nordlandsforskning. 
 
Forfall: 
Styremedlemmene Gerd Kristiansen (har bedt om fritak fra sitt styreverv) og Nils Moe. 
 
 
STYRESAK 99-2002  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak   99-2002 Godkjenning av saksliste. 
Sak 100-2002  Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. november 2002. 
Sak 101-2002 Budsjett 2003 – Felles prosjekter i Helse Nord RHF. 
Sak 102-2002 Endelige basisrammer 2002. 
Sak 103-2002 Prinsipper for struktur på nødmeldetjenesten i Helse Nord 

RHF. 
Sak 104-2002 Regionalt behandlingstilbud for pasienter med alvorlige 

spiseforstyrrelser. 
Sak 105-2002 Helse Nord. Overskjøting av eiendommer. 
Sak 106-2002 Styringsdokument. Innspill til diskusjon. Muntlig. 
Sak 107-2002 Organisering i helseforetakene. 
Sak 108-2002 Oppnevning av valgstyre for ansatterepresentanter. 
Sak 109-2002 Tolkning av vedtak fattet i styret ved Hålogalandssykehuset 

vedr. tjenestetilbudet. 
Sak 110-2002 Styrets egenevaluering. 
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Sak 111-2002 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret. Muntlig. 
 3. Økonomi- og aktivitetsrapport pr. oktober 2002. 
 4. Handlingsplan for IT, 2003 – 2005. 
 5. Administrativ oppfølging av revisjonsrapport. Saken 

fremskyndes og behandles etter sak 100-2002. 
 6.  Analyse av behandlingskapasitet i den psykiatriske 

spesialisthelsetjenesten. 
 7. Valnesfjord Helsesportssenter og Helse Nord – samarbeid 

og funksjonsdeling. Sluttrapport fra arbeidsgruppen. 
 8. Spørretime Stortinget, den 13. november 2002. Spørsmål 

av Geir-Ketil Hansen til Helseministeren. 
 9. Nasjonalforeningen for folkehelsen i Nordland. Kopi av 

brev ad. bevaring av prematurtilbudet ved 
Nordlandssykehuset. 

 10. Organisering av nødmeldetjeneste, med AMK-struktur, 
ambulansekoordinering og mottak av 113-anrop. Utsatt 
fra sist styremøte, den 5. november 2002. 

 11. Ot.prp. nr. 3 (2002 – 2003) – statlig overtakelse av deler 
av Fylkeskommunens ansvar for tiltak for 
rusmiddelmisbrukere. Utsatt fra sist styremøte, den 5. 
november 2002. 

 12. Uttalelse fra Troms Fylkeskommune ad. mer åpenhet. 
Utsatt fra sist styremøte, den 5. november 2002. 

 13. Oppkobling av legekontor til Nordnorsk Helsenett. Utsatt 
fra sist styremøte, den 5. november 2002. 

  
Sak 112-2002 Referatsaker 
 1. Plan til Helsedepartement. 
 2. Etablering av PET-nettverk i Oslo. 
 3. Anmodning om fritak fra styreverv i Helse Nord RHF. 
 4. Ansettelse av ny fagdirektør. 
 5. Møteprotokoll fra Helse- og sosialutvalg i Troms 

Fylkeskommune av 5. november 2002. 
 6. Brev fra Troms Fylkeskommune, Helse- og sosialetat ad. 

praktisering av offentlighet og tilgjengelighet til 
saksdokumenter Helse Nord. 

 7. Oppnevnelse av samarbeidsforum høgskole / universitet. 
Utsatt fra sist styremøte, den 5. november 2002. 

 8. Oppnevnelse av akuttutvalgene kirurgi / føde. Utsatt fra 
sist styremøte, den 5. november 2002. 

 9. Etablering av et senter for klinisk dokumentasjon og 
evaluering ved Universitetet i Tromsø. Utsatt fra sist 
styremøte, den 5. november 2002. 

 10. Tilskudd for 2002 til brukerorganisasjoner i Nord-Norge. 
Utsatt fra sist styremøte, den 5. november 2002. 

 11. Brev fra Finnmark KrF ad. Kirkenes Sykehus. Kopi av 
brevet ble lagt frem på styremøte. 
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 12. Brev fra Helseministeren til fylkesråd Rolf Knoph i 

Nordland Fylkeskommune ad. driftstilskudd til 
krisesentrene i Nordland. Kopi av brevet ble lagt frem på 
styremøte. 

 13. Brev fra Mildrid Valvik og Dag Veimo ad. styresak 104-
2002 Regionalt behandlingstilbud for pasienter med 
alvorlige spiseforstyrrelser. Kopi av brevet ble lagt frem 
på styremøte. 

 14. Uttalelse fra Styret i Nordland Senterparti ad. pasientenes 
situasjon i Nord-Norge. Kopi av dokumentet sendt pr. e-
post ble lagt frem på styremøte. 

 15. Brev fra Finnmark Arbeiderparti ad. to likeverdige 
sykehus i Finnmark. Kopi av brevet ble lagt frem på 
styremøte. 

 16. Brev fra Finnmark SV ad. Organisering av 
nødmeldetjenesten, 113-sentraler. Kopi av brevet ble lagt 
frem på styremøte. 

 17. Notat av Kristian I. Fanghol og Trine Magnus ad. 
Folkemøte i Kirkenes. Kopi av notatet ble lagt frem på 
styremøte. 

 18. Brev fra Helgelandssykehuset HF ad. regionalt 
behandlingstilbud til pasienter med alvorlige 
spiseforstyrrelser. Kopi av brevet ble lagt frem på 
styremøte. 

 19. E-post fra Aksjonsgruppa ”Fødestue på Finnsnes”. Kopi 
av e-post ble lagt frem på styremøte. 

  
Sak 113-2002 Eventuelt 
 1. Styreseminar 28 / 29. januar 2003. 
 2. Pressemelding ad. anbud på innleie av sykepleiere. 
 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 100-2002  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 5. NOVEMBER 2002 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 5. november 2002 godkjennes. 
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STYRESAK 101-2002  BUDSJETT 2003 – FELLESPROSJEKTER  
 HELSE NORD 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret er tilfreds med den grundige gjennomgangen og beskrivelsen av de ulike 

prosjektene og godkjenner at prosjektene gjennomføres innenfor den forelagte rammen på 
kr. 133 600 000,- i investeringer og kr. 38 445 000,- i driftskostnader. 

 
2. Styret ber administrasjonen i den videre gjennomføringen av prosjektene om å ta hensyn 

til de innspill og kommentarene som kom frem under behandling av saken og 
gjennomføre prosjektene i konstruktiv samhandling med helseforetakene og de 
tillitsvalgte. 

 
 
STYRESAK 102-2002  ENDELIGE BASISRAMMER 2002 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Lønnskompensasjonen som blir bevilget i St.prp. nr. 26, fordeles mellom helseforetakene 

ut fra den relative andel av totalt lønnsbudsjett 2002 korrigert for ulik lønnsvekst ut over 
4,25 % utløst ved sentrale forhandlinger. 

 
2. Kompensasjonen for avskrivninger fordeles mellom helseforetakene ut fra den relative 

andel av åpningsbalanseavskrivningene og departementets retningslinjer for behandling av 
avskrivninger i regnskap 2002.  

 
3. Basisrammene til helseforetakene justeres i henhold til faktisk pensjonskostnad 2002. 
 
 
STYRESAK 103-2002  ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDE-

TJENESTE, HERUNDER 113-STRUKTUR OG 
AMBULANSE-KOORDINERING. 

 
Utsettelsesforslag fra Aud Lillian Utstrand: 
 
Styret i Helse Nord RHF utsetter saken inntil Hovedavtalens § 31 – Drøftelser vedr. 
omlegging av drift er foretatt med de respektive foretaks berørte foretakstillitsvalgte. 
Protokoller fra drøftingene forelegges styret med saken. 
 
Forkastet med fem mot tre stemmer. Saken skal realitetsbehandles. 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret i Helse Nord RHF anser en regional struktur for ambulanse- og medisinsk 
nødmeldetjeneste å være viktig for å kunne tilby befolkningen i Nord-Norge likeverdige og 
gode prehospitale akuttjenester.  Tjenestene skal være organisert på en slik måte at man 
oppnår god tilgjengelighet, høy kvalitet, effektiv ressursutnytting og god samordning i Helse 
Nord. Styret ber derfor helseforetakene om å organisere ambulanse- og medisinsk 
nødmeldetjeneste etter følgende prinsipper: 
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1. Ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste er en del av den kliniske kjernevirksomheten 

og krav til gjennomgående enhetlig ledelse gjelder, jfr. styringsdokument for 2002. 
 
2. Ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste omfatter integrerte elementer i den 

akuttmedisinske kjede og skal organiseres i en felles driftsorganisasjon. 
 
3. Driftsorganisasjonen for ambulanse- og nødmeldetjenesten skal forankres i avdeling med 

akuttmedisinske oppgaver og være lokalisert i sykehus med 113-funksjon. 
 
4. Det anbefales at det skal være én AMK-sentral med 113-funksjon i hvert helseforetak med 

helhetlig ansvar for foretaksområdet, herunder ressurskoordinering. Beslutning om 
lokalisering må avklares snarest, senest mai 2003. 

 
5. Helseforetakene bes å samordne prissetting på LV-tjenester og tilby kommunenivået 

tjenester av høy kvalitet gjennom løsninger som samlet er samfunnsøkonomisk gunstig og 
ressurseffektiv. 

 
6. Velfungerende ambulanse- og nødmeldetjeneste er viktig for befolkningens trygghet i 

dagens bosetningsmønster, en forutsetning for arbeids- og funksjonsdeling mellom 
sykehus og økt helsegevinst gjennom rett behandling til rett tid.  Helseforetakene bes 
derfor gi kvalitets- og effektiviseringsarbeid innenfor ambulanse- og nødmeldetjenesten 
høy prioritet de nærmeste år. 

 
7. Styret viser for øvrig til administrativ anbefaling som ansees retningsgivende for arbeidet i 

helseforetakene. 
 
Det ble fremmet et nytt pkt. 8 (av Ellen Inga O. Hætta): 
 
8. Styret ber om at det legges til rette for at det ved AMK-sentral med 113-funksjon i 

Finnmark er tilstrekkelig kompetanse i samiske stedsnavn / samisk språk. 
 
Forslag til vedtak fra administrasjonen ble enstemmig vedtatt med tilleggspunkt 8 samt 
endring i innledningen av punkt 4. 
 
 
STYRESAK 104-2002  REGIONALT BEHANDLINGSTILBUD TIL  
 PASIENTER MED ALVORLIGE  
 SPISEFORSTYRRELSER I HELSE NORD 
 
Utsettelsesforslag fra Stig Arild Stenersen: 
 
Styret i Helse Nord RHF utsetter vedtaket i sak 104-2002 og ber om at Helse Nord RHF 
jobber videre ovenfor fagmiljøene for å jobbe frem en faglig og administrativ tilfredsstillende 
regional løsning. 
 
Forkastet med fem mot tre stemmer. Saken skal realitetsbehandles. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF erkjenner behovet for etablering av et regionalt, høyspesialisert 

behandlingstilbud for pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. 
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2. Styret vedtar opprettelsen av et regionssenter med behandlingstilbud for mennesker med 

alvorlige spiseforstyrrelser. Den overordnede faglige ledelsen legges til 
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF. På sikt skal det gis tilbud til både barn og unge 
under 18 år, samt til voksne. 

 
3. Enheten for barn og unge legges til UNN. Pga. den aktuelle ressurssituasjonen, samt 

usikkerhet rundt kapasitetsbehov i en høyspesialisert enhet, legges det i første omgang til 
rette for 6 plasser. 

 
4. Enhet for voksne vurderes i fremtiden lagt til Nordlandssykehuset HF, faglig underlagt 

regionsenteret. 
 
I løpet av 2003 tas det stilling til ressursbehovet for videre oppbygging og drift fra og med 
2004, som også inkluderer tilbud for voksne. Dette bør inkludere vurdering av ressursbehov 
for hele kjeden som behandler denne pasientgruppen. 
 
 
STYRESAK 105-2002  HELSE NORD.  OVERSKJØTING EIENDOMMER. 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret vedtar at eiendommene som overføres fra fylkeskommune/stat til Helse Nord skal 
overskjøtes til Helseforetakene. Dersom premissene for overskjøting skulle endre seg, vil 
styre komme tilbake til saken. 
 
 
STYRESAK 106-2002  STYRINGSDOKUMENT. INNSPILL TIL  
 DISKUSJON. 
 Saken ble lagt frem muntlig på styremøtet. 
 
Styrets vedtak:  
 
Saken taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 107-2002  ORGANISERING AV HELSEFORETAKENE 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret konstaterer at noen av helseforetakene ikke er kommet langt nok i forhold til 

tidligere vedtak med hensyn til intern organisering. 
 
2. Styret erkjenner at denne prosessen er ekstra krevende i enkelte foretak. 
 
3. Det forventes et sterkere fokus på god organisering og ledelse innenfor de kliniske 

områdene i de ulike foretakene i 2003, og styret ber om at disse forhold blir tatt opp i 
styringsdokumentet for kommende år. 
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STYRESAK 108-2002  OPPNEVNELSE AV VALGSTYRE KNYTTET 
 TIL VALG AV ANSATTES REPRESENTANTER  
 TIL STYRET I HELSE NORD RHF  
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende kandidater velges til valgstyre for Helse 

Nord RHF: 
 

Karin Paulke, styresekretær / adm. leder Helse Nord RHF 
Jan Norum, leder Troms legeforening / avd. overlege Kreftavdelingen UNN 
Johnny Ødegård, Norsk Sykepleierforbund 
 

2. Styret anbefaler at valgstyret tar initiativ til koordinering av valgene i regionen, gjennom 
praktisk samordning av valget på RHF nivå med valgene på HF-nivå. 

 
 
STYRESAK 109-2002  TOLKNING AV VEDTAK FATTET I STYRET 
 VED HÅLOGALANDSSYKEHUSET  
 VEDRØRENDE TJENESTETILBUDET. 
 
Styret i Helse Nord RHF viser til behandling av saken i styret til Hålogalandssykehuset HF, 
der de tok saken til etterretning. 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret i Helse Nord RHF tar vedtak i styret i Hålogalandsykehuset HF til orientering, og er 
tilfreds med den administrative avklaringen som er gjort. 
 
 
STYRESAK 110-2002  STYRETS EGENEVALUERING 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret viser til saksforelegget og ber administrasjonen legge dette til grunn for arbeidet 
framover – spesielt med tanke på styreseminaret i begynnelsen av 2003. 
 
 
STYRESAK 111-2002  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret. Ble lagt fram muntlig på møtet. 

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

•   
3. Økonomi- og aktivitetsrapport pr. oktober 2002. 
4. Handlingsplan for IT, 2003 – 2005. 
5. Administrativ oppfølging av revisjonsrapport. Saken ble fremskyndet og behandlet etter 

sak 100-2002 
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. 
6. Analyse av behandlingskapasitet i den psykiatriske spesialisthelsetjenesten. 
7. Valnesfjord Helsesportssenter og Helse Nord – samarbeid og funksjonsdeling. 

Sluttrapport fra arbeidsgruppen. 
8. Spørretime Stortinget, den 13. november 2002. Spørsmål av Geir-Ketil Hansen til 

Helseministeren. 
9. Nasjonalforeningen for folkehelsen i Nordland. Kopi av brev ad. bevaring av 

prematurtilbudet ved Nordlandssykehuset. 
10. Organisering av nødmeldetjeneste, med AMK-struktur, ambulansekoordinering og mottak 

av 113-anrop. Utsatt fra sist styremøte, den 5. november 2002. 
11. Ot.prp. nr. 3 (2002 – 2003) – statlig overtakelse av deler av Fylkeskommunens ansvar for 

tiltak for rusmiddelmisbrukere. Utsatt fra sist styremøte, den 5. november 2002. 
12. Uttalelse fra Troms Fylkeskommune ad. mer åpenhet. Utsatt fra sist styremøte, den 5. 

november 2002. 
13. Oppkobling av legekontor til Nordnorsk Helsenett. Utsatt fra sist styremøte, den 5. 

november 2002. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 112-2002  REFERATSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Plan til Helsedepartement.   
2. Etablering av PET-nettverk i Oslo.   
3. Anmodning om fritak fra styreverv i Helse Nord RHF.   
4. Ansettelse av ny fagdirektør.   
5. Møteprotokoll fra Helse- og sosialutvalg i Troms Fylkeskommune av 5. november 2002. 
6. Brev fra Troms Fylkeskommune, Helse- og sosialetat ad. praktisering av offentlighet og 

tilgjengelighet til saksdokumenter Helse Nord.   
7. Oppnevnelse av samarbeidsforum høgskole / universitet. Utsatt fra sist styremøte, den 5. 

november 2002.   
8. Oppnevnelse av akuttutvalgene kirurgi / føde. Utsatt fra sist styremøte, den 5. november 

2002.   
9. Etablering av et senter for klinisk dokumentasjon og evaluering ved Universitetet i 

Tromsø. Utsatt fra sist styremøte, den 5. november 2002.   
10. Tilskudd for 2002 til brukerorganisasjoner i Nord-Norge. Utsatt fra sist styremøte, den 5. 

november 2002. 
11. Brev fra Finnmark KrF ad. Kirkenes Sykehus. Kopi av brevet ble lagt frem på styremøte. 
12. Brev fra Helseministeren til fylkesråd Rolf Knoph i Nordland Fylkeskommune ad. 

driftstilskudd til krisesentrene i Nordland. Kopi av brevet ble lagt frem på styremøte. 
13. Brev fra Mildrid Valvik og Dag Veimo ad. styresak 104-2002 Regionalt 

behandlingstilbud for pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Kopi av brevet ble lagt 
frem på styremøte. 

14. Uttalelse fra Styret i Nordland Senterparti ad. pasientenes situasjon i Nord-Norge. Kopi av 
dokumentet sendt pr. e-post ble lagt frem på styremøte. 

15. Brev fra Finnmark Arbeiderparti ad. to likeverdige sykehus i Finnmark. Kopi av brevet ble 
lagt frem på styremøte. 
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16. Brev fra Finnmark SV ad. Organisering av nødmeldetjenesten, 113-sentraler. Kopi av 
brevet ble lagt frem på styremøte. 

17. Notat av Kristian I. Fanghol og Trine Magnus ad. Folkemøte i Kirkenes. Kopi av notatet 
ble lagt frem på styremøte. 

18. Brev fra Helgelandssykehuset HF ad. regionalt behandlingstilbud til pasienter med 
alvorlige spiseforstyrrelser. Kopi av brevet ble lagt frem på styremøte. 

19. E-post fra Aksjonsgruppa ”Fødestue på Finnsnes”. Kopi av e-post ble lagt frem på 
styremøte. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til etterretning. 
 
 
STYRESAK 113-2002   EVENTUELT 
 
Følgende saker ble fremmet: 
 
1.  Styreseminar 28. / 29. januar 2003. 
 
2. Anbud på innleie av sykepleiere, ref. tidligere pressemelding. 
 
3. Pressemelding ad. spesialisthelsetjenesten i Finnmark. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styremøte i januar avholdes som planlagt, den 29. januar 2003. Planleggingsseminaret 

med HF-direktørene avvikles, den 28. og 29. januar 2003. RHF-styreseminar 
gjennomføres, den 24. og 25. februar 2003 i Bodø.  

 
2. Det ble lagt frem følgende forslag til vedtak i f. m. anbud på innleie av sykepleiere 

(fremmet av Aud Lillian Utstrand): 
 
 Styret i Helse Nord RHF mener at  
 
3. Pressemeldingen ad. utvikling av spesialisthelsetjenesten i Finnmark godkjennes. 
 
 
Bodø, den 12. desember 2002  
 
 
 
_____________________     
Olav Helge Førde  

 
 

9 


