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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD, DEN 29. JANUAR 2003 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i 
Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 29. januar 2003 – kl. 11.00 til kl. 17.00 
på møterom Oversikten i Helse Nord RHFs lokaler i Bodø. 

 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, styresekretær / adm. leder Karin 
Paulke på tlf. 75 51 29 36. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Finn Henry Hansen 
Fung. adm. direktør 
 
         
 
VEDLEGG  

 

 
Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
 



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
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STYRESAK 01-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Møtedato: 29. januar 2003 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøtet, den 29. januar 2003: 
 
Sak 01-2003 Godkjenning av saksliste. Side 2 
Sak 02-2003  Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2003. Side 3 
Sak 03-2003 Prosjektstøtte til arbeidet med fase to i akuttprosjektene føde 

og kirurgi. 
Side 12 

Sak 04-2003 Oppsigelse administrerende direktør. Unntatt off. jfr. Offl § 4. Side 13 
Sak 05-2003 Konstituering av adm. direktør. Unntatt off. jfr. Offl § 4. Side 14 
Sak 06-2003 Rekruttering administrerende direktør - gjennomføring. 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 15 

Sak 07-2003 Styringssystem og organisasjon i Helse Nord RHF. Side 16 
Sak 08-2003 Helseforetakenes Innkjøpsservice AS – opprettelse av 

aksjeselskap. 
Side 22 

Sak 09-2003 Investeringsbudsjett 2003 Side 36 
Sak 10-2003 Status kontantoppgjør med fylkeskommunene. Unntatt off. jfr. 

Offl § 5a / 6.2b. 
 42 

Sak 11-2003 Styringsdokument helseforetakene 2003. Side 44 
Sak 12-2003 Orienteringssaker Side 79 
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig   
 2. Informasjon fra Fung. adm. direktør til styret. Muntlig.   
 3. Status for innkjøpsavtaler.   
 4. Orientering om ansattes styrerepresentasjon og forholdet 

til avtaleverk, samt generelt forholdet til tillitsvalgte. 
  

 5. Orientering om anbud vikartjenester - sykepleiere.   
 6. Mastergrad i sykehusledelse.   
Sak 13-2003 Referatsaker Side 94 
 1. Høring – rusreform II. Brev fra Helse Nord RHF til 

Sosialdepartementet. 
  

 2. Utskrift av møteprotokoll fra fylkestinget i Finnmark i 
desember 2002. Brev fra Fylkesrådmann til 
Helsedepartement. 

  

Sak 14-2003 Eventuelt Side 97 
 
 
Bodø, den 22. januar 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Fung. adm. direktør 
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STYRESAK 02-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 12. DESEMBER 2002 
 

Møtedato: 29. januar 2003 

 
PROTOKOLL 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. 
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Sak 109-2002 Tolkning av vedtak fattet i styret ved Hålogalandssykehuset 

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

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

spesialisthelsetjenesten. 
 10. Valnesfjord Helsesportssenter og Helse Nord – samarbeid 

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

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

brev ad. bevaring av prematurtilbudet ved 
Nordlandssykehuset. 

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

 14. 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. 

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

 16. 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. 

 
 

4 



 
 
 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. 

 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. 

a. Referat fra RHF-styreledernes møte med Helseminister Dagfinn Høybråten. 
b. Referat fra møte med fylkesordførerne i Nordland, Troms og Finnmark. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret. Ble lagt fram muntlig på møtet. 
a. Kort referat fra evalueringsmøte med HF-direktørene. 
b. Informasjon omkring prosessen i f. m. PACS / RIS. 
c. Informasjon omkring prosessen i f. m. Coronar. 

3. Økonomi- og aktivitetsrapport pr. oktober 2002. 
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4. Handlingsplan for IT, 2003 – 2005. 
5. Administrativ oppfølging av revisjonsrapport. Saken ble fremskyndet og behandlet 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. 
 
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. 
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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. 
 
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 det vil være opp til HFene i samarbeid med de tillitsvalgte å 
avgjøre om de vil bruke rammeavtale for kjøp av vikartjeneste / innleie av sykepleiere. 

 
 Forslaget ble forkastet mot en stemme. 
 
 Styret ber om at saken forberedes til neste styremøte. 
 
3. Pressemeldingen ad. utvikling av spesialisthelsetjenesten i Finnmark godkjennes. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 22.1.2003 200300112-1 011 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  Jann-Georg Falch, tlf. 75 51 29 21 
 

 

STYRESAK 03-2003  PROSJEKTSTØTTE TIL ARBEIDET MED FASE  
 TO I AKUTTPROSJEKTENE FØDE OG KIRURGI 
 

Møtedato: 29. januar 2003 

 
Bakgrunn/fakta 
Innen 1. februar 2003 skal første fase av prosjektene innen akutt kirurgi og føde være avsluttet og 
rapportert til Helse Nord RHF. På grunnlag av disse rapportene fremmes en sak til RHF-styret i 
ekstraordinært styremøte 24.-25 februar. I denne saken fremmes overordnede føringer for det 
arbeidet foretakene skal gjennomføre i egen regi i fase II. De helseforetakene som blir berørt av fase 
II i dette prosjektet skal innen 1.mai 2003 ha utredet og konsekevensvurdert alternativer, foreslått 
løsninger og fremmet disse for behandling i eget foretaksstyre.  
 
Vurdering 
Gitt oppgavens karakter og de tidsrammer som er gitt, er dette krevende prosjekter. Det bør i tillegg 
nevnes at disse prosjektene i tid faller sammen med andre krevende omstillings- og 
effektiviseringsprosesser i foretakene. Helse Nord RHF finner det derfor rimelig at det tilføres 
ressurser av økonomisk art for å understøtte dette prosjektarbeidet. Berørte helseforetak har 
signalisert at de har behov for å få tilført ekstern kompetanse og kapasitet for deler av disse 
prosjektene. Det kan dels omfatte prosjektlederkompetanse og dels analysekompetanse, for 
eksempel i forbindelse med beregning av kostnader knyttet til ulike løsninger for organisering av 
akuttberedskap.  
 
Konklusjon 
På denne bakgrunn foreslås det å bevilge inntil kr. 1 500 000,- for å styrke utredningsarbeidet i 
helseforetakene.  
Det vil bli foretatt en gjennomgang av den sentrale prosjektporteføljen for å omdisponere midler til 
dette prosjektet. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helse Nord RHF bevilger inntil Kr. 1 500 000 til prosjektarbeid i helseforetakene i forbindelse 

med utredning av alternative løsninger for akutt kirurgi/føde.  
2. Administrerende direktør i Helse Nord RHF får fullmakt til å fordele denne bevilgningen til 

aktuelle helseforetak. 
3. Premissene for bruk av bevilgningen avklares i samarbeid mellom Administrerende direktør i 

Helse Nord RHF og de berørte helseforetaksdirektørene.        
 
 
Bodø, den 22. januar 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Fung. adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 22.1.2003 200300034-4 221 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Olav Helge Førde, tlf. 901 73 056 Unntatt off. jfr. Offl § 4.  
 

 

STYRESAK 04-2003  OPPSIGELSE ADM. DIREKTØR 
 

Møtedato: 29. januar 2003 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 22.1.2003 200300146-1   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Olav Helge Førde, tlf. nr. 901 73 056  Unntatt off. jfr. Offl § 4.  
 

 

STYRESAK 05-2003  KONSTITUERING AV ADM. DIREKTØR 
 

Møtedato: 29. januar 2003 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 22.1.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Olav Helge Førde, tlf. nr. 901 73 056 
 

 

STYRESAK 06-2003  REKRUTTERING ADMINISTRERENDE  
 DIREKTØR - GJENNOMFØRING 
 

Møtedato: 29. januar 2003 

 
Formål og sammendrag 
Administrerende direktør (AD) Marit Eskeland sa opp sin stilling 04. 01.2003. Stillingen må 
besettes snarest. Om tilsetting av AD heter det i vedtektenes paragraf  
 
”§ 8 Styrende organer 
…. 
… 
Den daglige ledelsen av Helse Nord RHF utøves av den styret ansetter”  
 
Bakgrunn/fakta 
Det er nødvendig at styret knytter til seg ekstern konsulentbistand i arbeidet. Åtte konsulentfirma er 
blitt kontaktet med forespørsel om å levere inn tilbud på bistand. Styreleder har, i samråd med 
administrasjonen, gjort en vurdering av aktuelle tilbydere. Beslutningen er gjort med basis i en 
totalvurdering. Særlig vektlagt er den rekrutteringskompetanse/erfaring firmaet har i relasjon til 
sektoren og de referanseopplysninger som er innhentet. Videre er det nødvendig å ha oversikt over 
det nasjonale ledermarkedet. Konsulentfirmaet MercuriUrval, med direktør Knut Olav Olsen i 
Stavanger som ansvarlig konsulent, er valgt til å bistå i arbeidet. Det forberedende arbeidet er startet 
og ansvarlig konsulent vil delta på styremøtet.  
 
Helse Nord RHF er inne i en krevende fase i gjennomføringen av sykehusreformen. Styret inviteres 
til en diskusjon om stillings- og kravspesifikasjon for stillingen som AD.   
 
Følgende momenter anses som relevante knyttet til stillings- og kravspesifikasjon:  
 
Erfaring  

� Solid ledererfaring med dokumenterte resultater, fortrinnsvis fra organisasjoner som har 
vært gjenstand for større strukturelle endringer og omstillinger 

� Erfaring fra store og kompliserte organisasjoner, gjerne større konsern 
� Det er en fordel med erfaring og / eller innsikt i spesialisthelsetjenesten eller øvrig offentlig 

tjenesteyting, men dette vil ikke være avgjørende 
 

Kompetanse 
� Utdanning på universitets- / høgskolenivå med nivå embetseksamen eller lignende 
� Manglende formalkompetanse kan til en viss grad veie opp mot dokumentert solid 

realkompetanse 
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Personlig egenskaper og holdninger 

� Strategisk legning og evne til å fokusere de overordnede og strategisk viktigste oppgavene 
� God evne til relasjonsbygging både mot styret, helseforetakene og øvrige aktører både 

nasjonalt og regionalt  
� Innad å ha evne og vilje til å lede og utvikle ledergruppen og øvrig stab mot oppnåelse av de 

overgripende målsettingene knyttet til det regionale nivået.  
� Tydelig leder med stor grad av integritet som klarer å skape trygghet 
� Naturlig autoritet  

 
For å ivareta kjønnsbalansen i lederstillingene i Helse Nord må det gjøres et særlig arbeid for å 
frambringe kvinnelige kandidater. 
 
Prosessen foreslåes gjennomført på følgende måte 
 

 Det etableres en ansettelsesgruppe bestående av styreleder og to styrerepresentanter derav en 
ansatterepresentant. 

 
 På basis av diskusjon i styremøtet og videre utforming av kravspesifikasjon for stillingen 

lyses den ut og det gjennomføres aktivt søk etter mulige kandidater 
 

 I samarbeid mellom styreleder og konsulentfirma drives utvelgelsesarbeidet fram. 
Ansettelsesgruppen konsulteres underveis i arbeidet. 

 
 Styreleder fremmer sak om tilsetting for styret. 

 
For øvrig vil styret bli holdt løpende orientert om arbeidet i styremøtene. 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:  
 

1. Styrets leder gis fullmakt til, i samarbeid med ansettelsesgruppen, å videreføre arbeidet med 
rekruttering av administrerende direktør for Helse Nord RHF.  

 
2. Det etablere en ansettelsesgruppe bestående av styreleder, og ………. 

 
3. Endelig ansettelse av direktør foretas av styret i møte så snart dette lar seg gjøre.  

 
 
Bodø, den 24. januar 2003 
 
 
 
Olav Helge Førde 
styreleder 
 
 
 
Trykte vedlegg: Instruks for administrerende direktør   
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 22.1.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  Anita Eriksen / Kristian Iversen Fanghol, tlf. nr. 75 51 29 25 / 75 51 29 11 
 

 

STYRESAK 07-2003  STYRINGSSYSTEM OG ORGANISASJON I 
 HELSE NORD RHF 
 

Møtedato: 29. januar 2003 

 
Formål og sammendrag 
Her presenteres styringssystem og organisasjon i Helse Nord slik det følger av Lov om helseforetak 
og de beslutninger som er gjort på ulike nivå i foretaksgruppen. Administrasjonen gjør ingen 
vurderinger av hvordan nåværende ordninger og arrangement fungerer, men vil bidra til en første 
drøftelse om disse temaer som styret har ansvar for. På bakgrunn av diskusjonen i styret, de signaler 
som gies og de vedtak som fattes, må oppfølgingen fases inn i løpet av året med en sekvens som 
gjenspeiler sakenes prioritet. 
 
Bakgrunn/fakta 
Det formelle styringssystem i foretaksgruppen (foretaksmøter, styrer på RHF og HF nivå og daglig 
ledelse) er hjemlet i lov om helseforetak. Intern organisering av RHFs administrasjon og 
organiseringen i helseforetakene er spørsmål som tilligger foretaksgruppens ledelse (styrer og 
daglige ledere) å fatte beslutninger om. Helse Nord RHF har en komplett ansvars- og 
styringsposisjon for foretaksgruppen. Helse Nords styre har ansvar for en tilfredsstillende 
organisering av foretakets (RHF og HF) virksomhet. 
 
Konklusjon 
Styringssystem og organisering av virksomheten er av ledelsens viktigste funksjoner. Saksfeltet må 
vies kontinuerlig oppmerksomhet på søken etter løsninger som optimalt sikrer at Helse Nords 
ansvar og målsettinger realiseres. Med utgangspunkt i dagens organisasjon og styringssystem legges 
til rette for at styret skal kunne starte en diskusjon om nåværende måte å utøve ansvars- og 
styringsposisjonen på. Slik ivaretas ansvaret for å utvikle organisasjon og styringssystem innen 
rammen av de lovmessige krav som stilles og de alternativer av teknikker som finnes. 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til den framlagte status over organisasjon og styringssystem i Helse Nord. 
 
2. Administrerende direktør bes å iverksette utredninger og tiltak i tråd med styrets signaler. 
 
 
 
Bodø, den 22. januar 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Fung. adm. direktør 
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UTREDNING 
 
1. Bakgrunn - formål 
Styret skal evaluere måten den samlede foretaksgruppe (RHF og HFene) er organisert på og har 
bedt om en sak der dette drøftes. For å ivareta bredden i styrets ansvar presenteres både de formelle 
styringssystemer og organisasjonsmessige løsninger for viktige deler av virksomheten.  I Lov om 
helseforetak § 28 styrets oppgaver heter det ”Forvaltningen av foretaket hører under styret som har 
ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet”. Med utgangspunkt i 
denne gjennomgangen kan følgende spørsmål være sentrale: 
 

 Er nåværende organisering av de ulike virksomheter/tjenester i foretaksgruppen 
hensiktsmessig i forhold til de utfordringer Helse Nord står overfor mht. å levere 
kvalitetsmessig gode helsetjenester og sikre kostnadseffektiv drift? 

 
 Brukes de virkemidler som finnes i det hjemlede styringssystem på en adekvat måte i 

relasjon til Helse Nord RHFs komplette styrings- og ansvarsposisjon, myndiggjorte 
helseforetak og de utfordringer foretaksgruppen står overfor på en rekke felter? 

 
Saken representerer en første mulighet for styret til å starte en vurdering av styringssystem og 
organisasjon. Dette er også et saksfelt hvor de enkelte styremedlemmers personlige erfaringer og 
kompetanse vil kunne komme til særlig nytte. 
 
2. Helse Nords styringssystem og organisering 
2.1 Generelt.  
Klare ansvars- og myndighetsforhold var en begrunnelse for statlig overtakelse av ansvaret for 
spesialisthelsetjenesten. Sykehusreformen, som ansvarsreform gir regionalt helseforetak, ved ”sørge 
for ansvaret”, en komplett ansvars- og styringsposisjon for all virksomhet i foretaksgruppen. Dette 
skal utøves innen rammen av bestemmelser som følger av lov og regelverk. Et annet siktemål med 
reformen var å myndiggjøre tjenesteutøverne (helseforetakene) i valg av hvordan oppgavene skulle 
løses innen rammen av det oppdrag RHF tilla dem. Måten styringssystemet praktiseres på, og hvilke 
organisasjonsmessige løsninger som taes i bruk, avgjør hvordan balansen mellom RHFs komplette 
ansvars- og styringsposisjon og myndiggjorte helseforetak utvikler seg.  
 
2.2 Helseforetaksstruktur – videreføring av ”sørge for ansvaret” 
 
2.2.1 Kritierier i nord. 
Helse Nord RHF har ”sørge for ansvaret” for spesialisthelsetjenester, i henhold til 
spesialisthelsetjenesteloven, i forhold til den nord-norske befolkning. Følgende kriterier ble lagt til 
grunn når helseforetaksstrukturen ble besluttet (jf. vedtak i sak 17/01 pkt 2): 
 

 Geografi 
                  Helseforetaket skal samlet danne et naturlig geografisk ansvarsområde 

 Funksjonalitet 
                  Helseforetaket må organiseres med sikte på å 

- utløse synergieffekter 
- tilby et bredt fagtilbud 
- gi grunnlag for funksjonsfordeling 

 Levedyktig enhet 
      Helseforetaket må med hensyn til rekruttering samlet være levedyktig og bør  
      inkludere minst et ressurssykehus    
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 Størrelse 

                  Helseforetaket bør anslagsvis ha et nedslagsfelt på 60-100 000 innbyggere 
 Tjenesteansvar 

                        Helseforetaket skal ha ansvar for 
- Somatikk 
- Psykiatri 
- Ambulanse 
- Praktiserende spesialister 

 
Nåværende helseforetaksstruktur innebærer at samtlige tjenesteoppgaver Helse Nord er tillagt 
videreføres til helseforetakene.  
 
Endring av foretaksstrukturen er neppe aktuelt nå. Det er imidlertid nødvendig å stille noen 
spørsmål i relasjon til den valgte modell: 
 

 Hensiktsmessigheten av nåværende arrondering i relasjon til pasientunder 
 Klinisk kapasitet og kompetanse i det enkelte helseforetak 
 Ledelsesmessig stabilitet og kompetanse i foretaksstrukturen 
 Pasientstrømmer i regionen 

 
2.2.2 Kjerneoppgavene – behandling, utdanning, forskning og undervisning 
 
Alle oppgaver på dette felt er tillagt helseforetakene. Ansvaret utøves gjennom deres egne 
aktiviteter, som ansvarlig for å administrere avtaler med praktiserende spesialister eller som 
kontraktspartner med eksempelvis ambulanseutøver.  
 
Det foreligger få alternative muligheter til måte å organisere kjernevirksomheten på. Spørsmålet om 
forholdet til praktiserende spesialister vil bli tatt opp senere i vinter som følge av krav i statens 
styringsdokument. Arbeidet med utvikling av innholdet i ”tomotor” begrepet og arbeidsdelingen 
mellom UNN og Nordlandssykehuset vil bli satt på dagsorden i vinter. En videre utvikling av den 
faglige nettverksvirksomhet, på tvers av helseforetakene, vil også være et bidrag til å utvikle denne 
del av organisasjonen.   
 
2.2.3 Helsefaglige service- og stabsfunksjoner 
 
Dette er eksempelvis røntgen- og laboratorievirksomheten. Denne er i dag organisert som 
kjerneoppgavene hvor ansvaret ivaretaes av det enkelte foretak og hvor oppgavene løses dels i det 
enkelte sykehus, i foretaket eller ved å sende prøver til andre sykehus i foretaksgruppen eller ut. 
UNN og Nordlandssykehuset skiller seg ut, særlig innen laboratoriefagene, ved å ha en 
bredere/dypere spesialistkompetanse. 
 
Dette er fagområder hvor ny kommunikasjonsteknologi(røntgen) gir muligheter for et tett og nært 
samarbeid på tvers av sykehus og foretak. I prinsippet kan en tenke seg en røntgenavdeling i Nord-
Norge. Et laboratoriefag som mikrobiologi, med svært variabel tilgang av medisinsk 
spesialistkompetanse, har lange tradisjoner for et nært samarbeid mellom UNN og  
Nordlandssykehuset for å sikre virksomheten og ivareta den faglige kvalitet. Slike ”senter- 
satellittmodeller” kan ha verdi også innen andre fagområder.  
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2.2.4 Ikke-helsefaglige service- og stabsfunksjoner. 
 
Ansvaret for denne type funksjoner/oppgaver ivaretaes i dag av ledelsen på helseforetaksnivå. 
Oppgavene løses innen det enkelte helseforetak.  Dette dreier seg om bl.a.  
  

 Lønns- og regnskapsfunksjoner 
 IT- drift i foretaksgruppen 
 IT- utvikling i foretaksgruppen 
 Planlegging og gjennomføring av større byggeprosjekter 
 Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen 
 Renhold og vaskeri 
 Medisinsk teknikk 
 Innkjøpsfunksjoner 

 
I samtlige av helseforetakene gjennomføres endringer av organisering og oppgaveløsning på flere 
felt med sikte på å samle ett sted i foretaket. Felles økonomisystem vil være på plass i hele 
foretaksgruppen i løpet av juni 2003. Mulighetene til felles regionale for servicefunksjoner er ikke 
konkret tatt tak i. Men det er etablert pilotprosjekt blant annet ved at all fakturabehandling med 
skanning av alle bilag i Hålogalandssykehuset er samles ett sted i foretaket.  
 
Sykehus har, som mange andre større virksomheter, hatt tradisjon for å skulle ha ”hånd om” alle 
servicefunksjoner selv. I en rekke andre sektorer går utviklingen i retning av spesialisering omkring 
drift av kjerneoppgavene og valg av andre organisasjonsmessige løsninger for å få tilgang til 
støttefunksjoner.  
 
Tradisjonelt velger organisasjoner ofte å foreta aktivt skille mellom ansatte som har strategiske 
stabsoppgaver og de som har oppgaver av mer service og driftsrettet karakter. Over tid har store 
serviceavdelinger utviklet seg uten at man har sikret ivaretakelse av de strategiske og langsiktige 
utfordringer.  
 
Helse Nord RHF har en strategisk funksjon. Operative felles funksjoner må håndteres på en annen 
måte. Organisering av slike funksjoner inn i enn strategisk stab krever særskilte begrunnelser.  
 
2.3 Styringssystemet 
 
2.3.1 Foretaksmøter 
 
Iht. foretaklovens § 16 utøver eier den øverste myndighet i foretaket i foretaksmøtet. Eier kan ikke 
utøve eierstyring i foretaket utenom foretaksmøtet. I 2002 er det avviklet foretaksmøte om 
styringsdokument 2002 og fastsettelse av navn for helseforetakene. 
 
2.3.2 Styrer i helseforetakene 
Helseforetakene er juridisk selvstendige enheter og etableres i medhold av Lov om helseforetak. 
Helseforetakene skal ha egne styrer. En rekke kriterier ble vektlagt ved oppnevning av styrene. Bl.a. 
ble det vedtatt å legge vekt på en geografisk representasjon som skulle balansere lokalisering av 
helseforetakenes hovedkontor, jf. Vedtak i sak 17/01, pkt 8. 
 
Helse Nords organisasjon er representert i styremøtene ved observatører med tale- og forslagsrett.  
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2.3.3 Styringsdokument 
Helse Nord mottar ved årsskiftet et omfattende styringsdokument fra Helsedepartementet for det 
kommende år. Dette angir mål og rammer for virksomheten. Store deler av dokumentet har 
fremdeles karakter av et forvaltningspolitisk dokument gjennom de signaler som gies om 
helsepolitikken.  
Videre finnes bestillinger på enkeltområder. På bakgrunn av dette, og særlige utfordringer i Helse 
Nord, utformes et styringsdokument til hvert av helseforetakene.  
 
Helse Nords styringsdokument til helseforetakene for 2002 var omfattende og til dels ganske 
detaljrikt. Vi erkjenner at også vårt styringsdokument for 2003 blir mer omfattende enn vi skulle 
ønske. Det kontinuerlige forbedringsarbeid bort fra forvaltningsmodell må videreføres på alle 
nivåer. 
 
2.3.4 Plan og melding  
 
I helseforetaksloven § 34 er det stilt krav til årlig melding til departementet fra foretaket og 
foretakets virksomhet. Meldingen skal blant annet gjøre rede for virksomheten i foregående år og 
plan fra Helse Nord til departementet som. Det er naturlig at slike krav, om enn i modifisert form, 
også stilles mellom RHF og HF. 
 
2. 4 Organiseringen av Helse Nords administrasjon 
 
2.4.1 Generelt 
Den interne organisering av Helse Nords administrasjon baserte seg i hovedsak på et forslag som 
var laget nasjonalt. Det ble gjort noen modifikasjoner i Helse Nord. Styret vedtok i sak 15/01 pkt. 6 
å understreke behovet for at det ble utviklet en fleksibel og dynamisk organisasjon hvor 
oppgaveløsning i forhold til foretakene skal baseres på samhandling og tverrfaglig problemløsning. 
Videre ble det poengtert behovet for evne og vilje til teamarbeid og teamorganisering. I samme sak 
ble antall ansatte vedtatt med en øvre ramme på 37 stillinger, derav 3 prosjektstillinger og 2 
stillinger for lærlinger. Behovet for å utforme en effektiv organisasjon som på en best mulig måte 
realiserer foretakenes behov for RHFs målsetninger og krav ble spesielt tillagt administrerende 
direktør som ansvar.  
 
Gjennomgangen av RHFs administrasjonen bør primært være et samspill mellom administrerende 
direktørs og styret der den administrative leder ansvarliggjøres for resultatet. Arbeidet må baseres 
på overordnede premisser fra styret. Bestillingene fra styret mht. sakstype og innhold har slik sett 
betydning for kravene til inndeling og organisering av arbeidet. Også overordnede føringer fra eier 
(HD) kan påvirke organiseringen. Det gjelder bl.a. dersom kravet om å ”rendyrke” 
bestillerfunksjonen skulle komme.  
 
2.4.2 Intern organisering 
I Helse Nords administrasjon er det 33 personer ansatt. Til sammen er det 31,4 årsverk. Fordelt på 
seksjoner internt ser den interne organisasjon slik ut pr dato: 
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Figur: Intern organisering i seksjoner i Helse Nord RHF 
 
Pr tiden er det i forbindelse med konstituering av administrerende direktør foretatt en midlertidig 
overføring fra strategi og prosjektseksjonen til hhv. fag- og organisasjonsseksjonen.  
 
Det er dessuten etablert felles seksjonsmøter mellom henholdsvis seksjonen for forretningsutvikling 
og økonomiseksjonen. 
 
Ledergruppen består av de 6 direktørene, informasjonssjef og styresekretær/ adm. leder. 
 
Arbeidsformen som tilstrebes er stor grad av matrise og prosjektorganisering i forhold til oppgaver. 
I konkrete prosjekter trekkes helseforetakene inn i arbeidet. De ulike arbeidsformer er under 
utvikling og det pågår et internt arbeid for å sikre kvaliteten i organiseringen av spesielt 
prosjektarbeidet.  
 
 

Administrerende direktør 
1 årsverk 

Fag 
7 årsverk 

 

Økonomi 
5 årsverk 

Strategi- og prosjekt 
4 årsverk 

Organisasjon 
6 årsverk 

Forretningsutvikling 
2 årsverk 

Service 
5,4 årsverk 

Informasjon 
1 årsverk 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 22.1.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  Tor-Arne Haug, tlf. nr. 75 51 29 20   
 

 

STYRESAK 08-2003  HELSEFORETAKENES INNKJØPSSERVICE AS 
 – OPPRETTELSE AV AKSJESELSKAP. 
 

Møtedato: 29. januar 2003 

 
Formål 
Styret inviteres i denne saken til å gjøre vedtak om opprettelse av Helseforetakenes Innkjøpsservice 
AS. Sak vedrørende opprettelsen av aksjeselskapet legges frem for styrene i alle fem regionale 
helseforetak med likelydende forslag til vedtak. Det vises til saksutredningens historiske del for et 
sammendrag av saken. 

 
Bakgrunn 
Samordning av og samarbeid knyttet til innkjøpsfunksjoner ble tidlig ansett for å være et av de 
områdene hvor sykehusreformen kunne muliggjøre en bedret ressursutnyttelse. Flere dokumenter 
trekker fram dette området (Sykehusreformen – noen eierperspektiver, Ot.prp. 66 (2000-2001)). 
 
Styrene for de regionale helseforetakene ble 9. august 2001 samlet på Hotel Bristol i Oslo. 
Daværende helseminister Tore Tønne fortalte da at det ville bli etablert funksjoner knyttet til 
innkjøp i Vadsø. Implementeringen av dette skulle være forankret i de regionale helseforetak. Dette 
var å betrakte som en politisk beslutning, og har siden dette vært et premiss i dette arbeidet. 

 
På bakgrunn av dette forankret Helse Nord RHF et arbeid som resulterte i rapporten Fremtidig 
anskaffelsesordning for norske helseforetak fra november 2001. Rapporten ble behandlet i de 
regionale helseforetaks styrer. Med bakgrunn i rapporten ble det i Stortinget avholdt en 
interpellasjonsdebatt om helseforetakenes innkjøpsordninger den 21. februar 2002. Helseminister 
Dagfinn Høybråten understreket der at han opprettholdt beslutningen om at funksjoner skulle 
etableres i Vadsø, og at han så dette som et element i de regionale helseforetakenes strategiske 
ansvar for innkjøp og forsyning. Dette synspunktet er videre understreket i st.prp. nr. 59 (2001-
2002) og st.prp. nr. 1 (2002-2003), og støttet av sosialkomiteen (innst. S. nr. 243 (2001-2002) og B-
innst. S. nr. 11 (2002-2003). Helsedepartementet har understreket i styringsdokumentene overfor de 
regionale helseforetak at dette skal følges opp i 2003. 
 
Representanter fra hver av de fem regionale helseforetak har høsten 2002 arbeidet ut et felles 
grunnlag for hvilke områder man skal samarbeide om i en slik felles innkjøpsfunksjon. 
Helsedepartementet, som eier, har bistått gjennom å personale som midlertidig administrasjon og 
medhjelper i praktisk etablering i Vadsø. Vedlagte aksjonæravtale og utkast til forretningsplan er 
utarbeidet av denne gruppen. 
 
Helse Nord RHF har vært representert i arbeidsgruppen (Asbjørn Elde) og styringsgruppen (Tor-
Arne Haug) for utvikling av områder som det vil være naturlig å samarbeide om innenfor innkjøp.   
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Etter arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid i november, har styringsgruppen sammen med 
Helsedepartementet utarbeidet et forslag til forretningsplan og aksjonæravtale for selskapet. De 
områdene det er aktuelt å samarbeide om i første omgang, fremgår av forretningsplanen. Samlet 
aksjekapital vil være på kr 500.000 med like stor eierandel for hver av de 5 helseregionene.  
 
Helseforetakenes Innkjøpsservice finansieres gjennom tilskudd fra de regionale helseforetakene 
med inntil 2 mill kroner årlig i en periode på 3 år. Selskapet skal bygges opp i takt med omfanget av 
oppgaver som tilføres fra foretakene. Er kapitaltilskuddet større enn oppgavemengden krever, vil 
ubenyttet kapital ett år kunne overføres som andel av påfølgende års tilskudd. Helseforetakene 
oppnevner hver ett medlem til interimsstyret for selskapet inntil det er stiftet. 
 
På denne bakgrunn  
 
 
inviteres styret for Helse Nord RHF til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helse Nord RHF inngår som aksjonær med 20 % eierandel i Helseforetakenes innkjøpsservice 

AS. 
 
2. Foreliggende aksjonæravtale legges til grunn for forholdet mellom partene. 
 
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å peke ut en representant til et interimsstyre, som skal 

ferdigstille forretningsplan og stiftelsesprosess. 
 
 
 
Bodø, den 22. januar 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Fung. adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Aksjonæravtale . u.off off.lovens §6 A 
   Utkast til forretningsplan (til orientering) u.off off.lovens §6 A 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 

 22.1.2003 200300005-3 110 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Gunnar Sørensen, tlf. nr. 75 51 29 23 
 

 

STYRESAK 09-2003  INVESTERINGSBUDSJETT 2003 
 

Møtedato: 29. januar 2003 

 
Formål  
Formålet med saken er oppfølging av styresak 91/2002 Budsjett 2003, samt få fastsatt et samlet 
investeringsbudsjett for året 2003. 
 
Bakgrunn/fakta 
I basisrammen for 2003 er Helse Nord tildelt 300 mill kroner til finansiering av avskrivninger. I 
tillegg er Helse Nord tildelt en låneramme på 133 mill kroner i styringsdokumentet. Dette betyr 
isolert sett at Helse Nord tilføres likviditet til å finansiere investeringer på til sammen 433 mill 
kroner i 2003. 
 
I sak 91/2002 la administrasjonen frem forslag til investeringsbudsjett for 2003 på til sammen 344 
mill kroner.  
 
Styret vedtok å utsette behandlingen av investeringsbudsjettet fordi det  
 

1. ønsket en bedre begrunnelse og dokumentasjon av den sentrale prosjektporteføljen  
2. var opptatt av å sikre at investeringene i de store strategiske prosjektene 

Nordlandssykehuset, Hålogalandssykehuset Stokmarknes og NST) var i samsvar med den 
ønskede fremtidige kapitalstrukturen.   

 
Investeringer og avskrivninger 
Basistilskudd til finansiering av avskrivningene i åpningsbalansen er økt. I 2003 fordeles det ikke 
investeringstilskudd. I stedet er midlene overført til basistilskuddet og helseregionene pålegges å 
betjene avskrivninger i samme størrelsesorden. Helse Nord har fått tildelt knapt 300 mill kroner og 
pålegges å betjene avskrivninger i samme størrelsesorden. 
 
Til å gjennomføre mindre lokale investeringer i 2003 foreslås det fordelt en investeringsramme på 
150 millioner kroner mellom heleforetakene med utgangspunkt i aktivitet målt i form av korrigerte 
opphold: 
 
Helse Finnmark     16,2 millioner kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge   53,4 millioner kroner 
Hålogalandssykehuset    26,7 millioner kroner 
Nordlandssykehuset     33,3 millioner kroner 
Helgelandssykehuset     20,4 millioner kroner  
 
Dette er ment å dekke løpende investeringer for å følge opp ulike pålegg (brannpålegg, 
inneklimapålegg m.m.), skifte ut utrangert utstyr og foreta mindre bygningsmessige endringer 
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Endringer i administrasjonens forslag til investeringsprogram 
Etter at saksforelegget til budsjett 2003 ble utarbeidet er det avdekket mangler og uteglemmelser i 
budsjettforslaget, disse foreslås nå rettet opp. Dette gjelder 
 

 Fullfinansiering Angio UNN kr.  8 mill 
 PACS Hålogaland kr.  17 mill 
 Angio lab og gammakamera Nordlandssykehuset kr.  20 mill 
 Bygningsmessige tiltak lab. Nordlandssykehuset kr.  20 mill 
 Trombolyseutstyr ambulanser kr.  21 mill 
 Planlegging psykiatri Nordlandssykehuset kr.  8 mill 
  

Angio/intervensjon Nordlandssykehuset 
Det er inngått avtale om kjøp av angio- og intervensjonsutstyr inkludert utstyr for angiografi med en 
ramme på omlag 30 mill kr (Jfr. oppstart bevilgning i sak 58/2002) Dette er 5 mill kr lavere enn lagt 
til grunn i forprosjektet. Bygningsmessige arbeider er kalkulert til 20 mill kr. Med bakgrunn i stramt 
entreprenørmarked antas at kostnadene knyttet til det bygningsmessige arbeidet er noe lavt 
kalkulert. Dette vil bli klarlagt i løpet av uke 4. Samlet ramme for prosjektet er kalkulert til 50 mill 
kr. En del mindre ombygginger for å klargjøre erstatningsarealer for funksjoner som må flytte, er 
igangsatt.   
 
Gammakamera er installert og byggestart for angiolaboratorier vil bli i løpet av februar. 
 
Planlegging psykiatri 
Nordlandssykehuset skal realisere 4 prosjekter i hh. t. opptrappingsplanen for psykiatri, hvorav 3 er 
lokalisert til Bodø og 1 til Lofoten. De tre enhetene som er lokalisert til Bodø er; enhet for dømt til 
behandling, enhet for rus/psykiatri og klinikkavdeling for barn.  
 
Akuttposten ved Salten psykiatriske senter drives i dag på dispensasjon på grunn av 
bygningsmessige mangler. Dagens 3 akuttposter drives med 12 plasser men er dimensjonert for 10 
plasser. Det er derfor behov for ytterligere en akuttpost for å sikre arealer til dagens aktivitet dekke 
forventet vekst i etterspørselen.  
 
Poliklinikkene ved BUPA (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling) er i dag spredt på 3 forskjellige 
bygg, noe som gir en urasjonell drift som er lite pasientvennlig. Noe av arealene er lite egnet for den 
virksomheten som drives. 
 
Nordlandssykehuset disponerer i dag en anleggsmasse til den psykiatriske virksomheten som 
representerer en betydelig ressurs. Realisering av de 6 prosjektene som er omtalt foran vil imidlertid 
kreve tilførsel av noe nytt areal. Det er igangsatt et arbeid for å vurdere hvordan eksisterende 
bygningsmasse best kan utnyttes sammen med tilførsel av nytt arealer for å få realisert alle 6 
prosjektene som en helhet. Forprosjektering av disse prosjektene som en helhet inkludert 
forprosjektering av prosjektet i Lofoten vil kreve 8 mill kr i 2003. Prosjektet må søke å finne 
løsninger innenfor dagens areal.  
 
Oppfølging av styrets føringer i sak 91/2002 
I det opprinnelige forslaget til budsjett var det foreslått 37 mill kroner til planlegging på årsbasis. 
Det legges nå opp til styrebehandling av prosjektet i mai møtet, da kan denne investeringsrammen 
reduseres til 15 mill kroner. Se vedlegg. 
 
De sentrale prosjektene er gjennomgått og følgende justeringer forslås: 
 

 Rammen til nytt økonomisystem reduseres med 2 mill kroner  
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Konklusjon 
Det foreslås å sette opp et brutto investeringsprogram på til sammen kr 433 mill kroner. I første 
omgang står 33 mill igjen som ufordelte rammer som styret for RHF kan fordele nå eller senere. 
Dersom styret i mai vedtar å fortsette planleggingen av nye Nordlandssykehuset, må 
investeringsrammen til prosjektet økes igjen med 22 mill. I tillegg kan det senere i år vurderes om 
den generelle investeringsrammen som er fordelt til helseforetakene bør økes.  
 
Nedenstående tabell gir en samlet oversikt over det foreslåtte investeringsprogram inkludert de 
overnevnte justeringer: 
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Forslag til investeringsprogram 2003

BUDSJETT  2003 i 1000 KRONER
2003 Finnmark UNN Hålogaland NordlandssykHelgeland RHF Sum

Oppfølging av psykiatriplanen 0
Brønnøy 8 533 200 8 533 200
Sandnessjøen 8 266 800 8 266 800
Mosjøen 9 379 000 9 379 000
Narvik 840 000 840 000
Tromsø 7 000 000 7 000 000
Lakselv akutteam 0
Lakselv videre utbygging 480 000 480 000
Alta 800 000 800 000
Tana ombygging 400 000 400 000
Karasjok ungd.psyk 400 000 400 000
Karasjok fam.avd 11 900 000 11 900 000

0
Store (strategiske) prosjekter 0
Skisseprosjekt Nordlandssykehuset 15 000 000 15 000 000
Skisseprosjekt Hålogaland av. Stokmarknes 2 000 000 2 000 000
Norsk Telemedisinsenter 3 000 000 3 000 000

0
Sentralt initiert og styrte fellesprosjekter 0
Trombolyse 25 000 000  25 000 000
He-nett tilknytninger 6 000 000    6 000 000
He-nett Utskiftninger/utbygg 5 000 000    5 000 000
EPJ PAS innføring 7 000 000    7 000 000
RIS 8 000 000    8 000 000

0
Booking 1 000 000    1 000 000
Cytostatica 1 000 000    1 000 000
Arbeidsplan 8 000 000    8 000 000
Portal for Helse Nord 3 000 000    3 000 000
Fellesintegrasjon og arkitektur 3 500 000    3 500 000
Infrastruktur og basistjenester 15 000 000  15 000 000
Kvalitetssystem 4 000 000    4 000 000
Prosjektstyring 200 000       200 000
Vedlikeholdssystemer 700 000       700 000
Økonomisystem 10 000 000  10 000 000
Reiseregning 1 200 000    1 200 000
Scanning 1 000 000    1 000 000

0
0

Utstyr og småinvesteringer disponeres av HF styrene 0
0

PACS 12 000 000 17 000 000 5 000 000 34 000 000
Angio m.m. 8 000 000 40 000 000 48 000 000
Planlegging psykiatri 8 000 000
Ufordelt ramme 16 200 000 53 400 000 26 700 000 33 300 000 20 400 000 150 000 000

0
0

Ikke disponert 11 401 000 11 401 000
Fullføring skisseprosjekt Nordland 22 000 000 22 000 000

0
30 180 000 83 400 000 46 540 000 101 300 000 46 579 000 133 001 000 433 000 000

Finansiering "egenkapital" 300 000 000
Lån 133 000 000

Sum 433 000 000  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret for Helse Nord vedtar et samlet investeringsprogram på 433 millioner kroner i samsvar med 
fung. adm. direktørs saksfremlegg.  
 
Ufordelt rammer på 33 millioner kroner settes av til eventuell senere fordeling.  
 
 
 
Bodø, den 22. januar 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Fung. adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: 1 
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MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET – SOMATISK VIRKSOMHET I BODØ 

 
Styret ved Helse Nord har bedt Nordlandssykehuset ferdigstille skisseprosjekt/forprosjekt for 
moderniseringen av den somatiske delen av Nordlandssykehuset i Bodø. Forprosjektet forutsettes 
ferdigstilt innen 31.12.03. Skisseprosjekt vil være ferdig innen 15.3.2003. Ut fra tidligere 
behandlingsprosedyrer knyttet til byggeprosjekter er fristen 31.12.2003 viktig å overholde, fordi 
frist i forhold departemental behandling har vært 1. februar hvert år. En utsettelse til etter 1. februar 
2004 med ferdigstillelse av forprosjektet vil derfor i praksis innebære ett års utsettelse. 
 
Fra departementets side og også fra Helse Nord er det angitt en prosentsats på 4 % av 
totalkostnaden for utarbeidelse av forprosjekt. Avhengig av om vi regner med utstyrskostnaden eller 
ikke i grunnlaget vil kostnadene ligge i størrelsesorden 60 – 80 mill. kroner. Basert på de kontrakter 
som er inngått og de budsjett som er satt opp og kvalitetssikret mot andre sykehusprosjektet mener 
vi at vi kan legge fram forprosjektet innen for en nøktern ramme på ca. 50 mill. kroner samlet for 
2002 og 2003. Kostnadene for det arbeid som skal utføres i 2003 er kalkulert til 37 mill kr, hvorav 
om lag 30 mill kr er knyttet til arkitekter og tekniske konsulenter. Frem til utgangen av 1. halvår vil 
det samlet være forbrukt om lag 15 mill kr knyttet til forprosjektering en i 2003. 
 
Dersom tidsrammen for utarbeidelse av forprosjekt innen 31.12.03 skal kunne holdes må arbeidet 
med teknisk forprosjekt og romfunksjonsprogrameringen starte ved månedsskifte januar/februar og 
utstyrsplanleggingen i løpet av mars. 
 
Forprosjektet består av tre hovedelementer: 

 Utarbeidelse av skisse/forprosjekt bygg og tekniske anlegg 
 Romfunksjonsprogram 
 Utstyrsprogram 

 
Forprosjektet omfatter: 

 Et komplett bygningsmessig forprosjekt med kalkyler på elementnivå, og med forslag til 
entreprisemodeller og gjennomføringsanalyser for gjennomføringen av byggesaken med 
sykehuset i mest mulig full drift. 

 
 Utarbeidelse av romfunksjonsprogram. Romfunksjonsprogrammet er en systematisk og 

detaljert beskrivelse av funksjonen av hvert enkelt rom i prosjektet samt de funksjonelle 
krav til bygning og installasjonsteknikk. Romfunksjonsprogrammet er et viktig underlag for 
de tekniske konsulenters arbeid med kostnadsoverslagene. Programmet settes opp og 
behandles i en elektronisk relasjonsdatabase. Romdatabasen er et grunnlag for direkte 
informasjon til prosjektering, utstyrsplanlegging og senere driftsplanlegging. 

 
 Forprosjekt utstyr med kartlegging av alt utstyrsbehov uavhengig om det skal kjøpes inn 

eller overflyttes fra eksisterende utstyrspark. Hovedvekten legges på bygg- og 
installasjonspåvirkende utstyr som input i forprosjekt bygg.   

 
For å få et godt gjennomarbeidet forprosjekt er det viktig at disse tre elementene fases riktig inn i 
forhold til hverandre, da informasjon fra funksjonsprogrammet og utstyrsprogrammet er av vital 
betydning som grunnlag for tekniske løsninger og kostnadskalkyler. Erfaringer fra andre 
sykehusprosjekter har vist nødvendigheten av en god prosess på dette området. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 22.1.2003 200300011-3 130 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jann-Georg Falch, tlf. 75 51 29 21 Ikke off. jfr. Offl § 5a/6.2 b 
 

 

STYRESAK 10-2003  STATUS KONTANTOPPGJØR MED 
 FYLKESKOMMUNENE 
 
Møtedato: 29. januar 2003 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 22.1.2003 200300007-5 021 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen / Kristian I. Fanghol, tlf. nr. 75 51 29 14 / 75 51 29 11   
 

 

STYRESAK 11-2003  STYRINGSDOKUMENT  
 HELSEFORETAKENE 2003 
 

Møtedato: 29. januar 2003 

 
I denne saken fremmes styringsdokumentet fra Helse Nord RHF til de enkelte helseforetak for 
behandling i Helse Nords styre. Dette dokumentet, avledet av Helsedepartementets generelle 
styringsdokument, er å forstå som et retningsgivende og forpliktende styringsbudskap fra styret i 
Helse Nord RHF til styrene i helseforetakene. Det forutsettes derfor at styrene i de enkelte 
helseforetak forholder seg aktivt til dokumentet og lar det bli premissgivende for gjennomføring av 
driften i 2003.  
 
Styringsdokumentet er delt i to deler, en generell del med gyldighet for alle parter, og en spesifikk 
del for de enkelte helseforetak. Det helseforetaksspesifikke er utarbeidet i aktiv dialog med de 
enkelte foretak.  
 
Styringsdokumentet er årets viktigste dokument i Helse Nord RHFs samhandling med 
helseforetakene. Det er primært gjennom dette dokumentet, budsjettet og foretaksmøtet at Helse 
Nord RHF skal utøve sin formelle styringsposisjon overfor foretakene. Dokumentet må derfor ha et 
visst omfang for å berede grunnen for det sett av handlinger som forutsettes hjemlet. For å fungere 
godt må imidlertid det formelle systemet understøttes av en kultur som betoner både felleskapelige 
elementer og gjensidig rolleforståelse. Styringssystem må suppleres med gode rutiner og arenaer for 
kontinuerlig styringsdialog mellom nivåene. Det er nødvendig å gi kvalitet til denne gjensidige 
dialogen dersom det formelle styringssystemets legitimitet skal ivaretas. Samhandlingen i viktige 
enkeltsaker må preges av gjensidig konsultasjon og sondering mellom RHF- og HF-nivå.   
 
Der er lagt vekt på at styringsbudskapene skal være tilpasset både den økonomiske situasjonen og 
den overordnede strategi; det innebærer at budskapene innbyrdes skal henge sammen, peke i samme 
retning og understøtte hverandre.  
 
Vi har forståelse for at dokumentet kan oppfattes som omfattende. Helse Nords dokument er 
imidlertid utformet i en periode med betydelige omskiftinger i ledelsen, og tidsmarginene fra at 
statens styringsdokument til RHF ble klart har vært rimelig korte.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til forslag til styringsdokument for helseforetakene(generell og 

helseforetaksspesifikk del). 
2. Forslagene vedtaes som styringsdokument for helseforetakene for 2003 og fremmes til 

behandling i foretaksmøtene for helseforetakene. 
 
 
Bodø den 22. januar 2003 
 
 
Finn Henry Hansen 
Fung. adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Forslag til styringsdokument – se egen fil 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 22.1.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 12-2003  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 29. januar 2003 

 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret. Muntlig. 
3. Status for innkjøpsavtaler.   
4. Orientering om ansattes styrerepresentasjon og forholdet til avtaleverk, samt generelt forholdet 

til tillitsvalgte. 
5. Orientering om anbud vikartjenester - sykepleiere.   
6. Eiendomspolicy – prosess / fremdrift. 
7. Mastergrad i sykehusledelse.   
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 22. januar 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Fung. adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 22.1.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Olav Helge Førde, tlf. nr. 901 73 056 
 

 

STYRESAK 12-2003/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 29. januar 2003 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 22.1.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Finn Henry Hansen, tlf. nr. 75 51 29 30 
 

 

STYRESAK 12-2003/2  INFORMASJON FRA FUNG. ADM. DIREKTØR  
 TIL STYRET 
 

Møtedato: 29. januar 2003 

 
Legges frem muntlig av fung. adm. direktør. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 22.1.2003    
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. nr. 75 51 29 20 
 

 

STYRESAK 12-2003/3  STATUS INNKJØPSAVTALER 
 

Møtedato: 29. januar 2003 

 
Bakgrunn 
Vi vil med dette gi en kort orientering om status for innkjøpsavtaler. I Helse Nord har vi mange 
ulike avtaler og ulike måter avtalene har vært inngått på. Avtalene har omfattet: 
 

 Fylkeskommune nord avtaler: Dette er avtaler som er inngått i fellesskap mellom de 6 
nordligste fylkene, dvs. Møre & Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, 
Troms og Finnmark, der sykehusene under det fylkeskommunale regimet har inngått. 

 Fylkesvise avtaler: Dette er avtaler inngått for hvert enkelt fylke og der sykehusene inngikk 
 Sykehusavtaler, der det enkelte sykehus har egne avtaler med ulike leverandører 

 
Etter statlig overtakelse av sykehusene og opprettelse av helseforetakene, har de fleste 
innkjøpsavtalene fortsatt å løpe. Det vil si at sykehusene har fortsatt med de samme 
innkjøpsavtalene som i det gamle systemet til avtalene løper ut. For 2002 hadde vi en avtale med 
fylkeskommunene om å forvalte disse avtalene på vegne av oss. De tre nordligste 
fylkeskommunene har for det arbeid som ligger i dette, fått betalt 1 mill kroner til sammen i hh. t. 
avtale inngått ved opprettelsen av helseforetakene. 
 
I prosessen med etablering av helseforetakene, ble det slik at helseforetakene på sin side ønsket å 
inngå egne avtaler etter hvert som de ulike gamle avtalene utløp. Hovedtyngden av fellesavtaler 
hadde utløp ved årsskiftet 2002/03. Fylkeskommunene på den annen side var vel også innstilt på at 
helseforetakene selv skulle overta ansvaret for å inngå nye innkjøpsavtaler etter hvert som de gamle 
fellesavtalene utløp. 
 
Disse forholdene har endret seg. Både fylkeskommunene og helseforetakene har innsett at vi kan 
være tjent med å samarbeide om innkjøpsavtaler på de områdene vi ser at det vil gi oss bedre 
betingelser. I forbindelse med opprettelsen av helseforetakene, er det i tillegg naturlig at Staten som 
eier ønsker at de regionale helseforetakene også samarbeider om innkjøp. Det førte til politiske 
vedtak om opprettelse av en felles innkjøpsenhet i Vadsø. Det ble derfor høsten 2002 nedsatt et 
arbeidsutvalg og en styringsgruppe for å utrede forutsetningene for en slik enhet og foreslå 
organisering og opplegg for enheten. Dette arbeidet er nå fullendt og det foreligger et forslag om et 
felles aksjeselskap. Det er laget egen sak om Helseforetakenes innkjøpsservice. 
 
Ulike innkjøpsavtaler 
Vi har så mange innkjøpsavtaler i Helse Nord at det ikke er hensiktsmessig å gå inn på alle avtaler i 
denne orienteringen til styret. Vi har under utarbeidelse en matrise hvor det finnes en oversikt over 
produkter det finnes avtaler for, avtalens varighet, hvem som har ansvar for å følge opp avtalene og 
med hvilke firma avtalene er inngått. 
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Avtaleverket vil nå bli delt inn med følgende ansvar: 

 Helseforetakenes Innkjøpsservice 
 Fylkeskommune nord avtaler 
 Helse Nord fellesavtaler 
 HF-avtaler sammen med lokal fylkeskommune og/eller andre felles avtalepartnere 
 HF-avtaler 
 Enhetsavtaler 

 
Helseforetakenes innkjøpsservice 
I fase 1 etter opprettelsen av Helseforetakenes innkjøpsservice (HI) skal HI overta følgende 
områder ettersom gamle avtaler nærmer seg utløp: 
 

 IKT: Telefoni/pasienttelefon (Nasjonalt utgår disse avtalene på litt ulike tidspunkt. For 
Helse Nord utgår avtalene 30.06.2003. Det er nå kjørt en felles anbudsrunde for alle 
RHFene i fellesskap i regi av Helse Sør. Oppfølging av dette arbeidet er tenkt overført til 
HI) 

 Transport 
 Møbler og inventar 
 Energi: drivstoff og fyringsoljer 
 Kontorutstyr 
 Reiser  

 
I neste fase er følgende områder tenkt ivaretatt av HI: 
 

 Forsikring 
 Mat/storkjøkken 
 Klær/rengjøring 
 Produkter mot hjelpemiddelsentraler 

 
Det er også gjort noen tanker om fase 3 områder som vi foreløpig ikke vil legge frem. 

Fylkeskommune nord avtaler 
Helse Nord har for flere av de områdene som er tenkt lagt inn under HI, felles avtaler med de seks 
nordligste fylkeskommunene. Følgende avtaler er gjort i Fylkeskommune nord samarbeidet: 
 

 Leiebil 
 Annonsering 
 Fyringsolje 
 Drivstoff 
 Medisinske og tekniske gasser (ansvar her skal diskuteres nærmere) 
 Transport (frakt, unntatt Helse Finnmark) 
 Reisebyråtjenester 
 Hotell flyreiser flybuss og tog 
 Tog 

 
Kontakt i forhold til fylkeskommune nord avtalene vil være Innkjøp ved UNN.  
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Helse Nord fellesavtaler 
På mange områder vil Innkjøpsforum i Helse Nord koordinere felles anbud. Dette gjelder innenfor 
områdene: 

 Forsikring (avtale er inngått med megler som via anbud har ført til avtale med Gjensidige 
NOR Forsikring for både tingforsikringer og personalforsikringer unntatt reiseforsikring der 
Europeiske Reiseforsikring ble valgt). Koordineres i Helse Nord. 

 Elektrisk kraft der det ble valgt å bruke megler til å handle på vegne av oss på kraftbørsen 
(Nord Pool). (Helse Finnmark har en separat avtale som går frem til sommeren 2003. De 
øvrige foretakene valgte å vente på et felles opplegg. Det forelå en opsjon for Troms som i 
etterkant betraktet, burde vært benyttet sommeren 2002. På grunn av nedbørsfattig høst får 
vi dessverre høye kostnader i vinter, men prissikring for fremtiden (til og med 2005) er 
allerede i gang). Koordineres gjennom Helgelandssykehuset. 

 Medisinsk forbruksmateriell. Dette er en stor gruppe med mange avtaler (ca 25 pr fylke). 
Her koordineres felles avtaler gjennom innkjøpsforum etter hvert som de løper ut. Prosessen 
legges opp av UNN som har koordineringsansvar for medisinsk forbruksmateriell. Gjennom 
forenkling og samarbeid vedrørende sortiment, tror vi samarbeidet skal kunne gi en pen 
gevinst. 

 Medisinsk teknisk utstyr. Det er opprettet en egen gruppe for koordinering av innkjøp på 
dette området. Gruppen er i ferd med å sette i gang dette arbeidet. Koordineres gjennom 
Nordlandssykehuset 

 Tekniske varegrupper. Koordineres gjennom Nordlandssykehuset. 
 Matvarer. Koordineres gjennom Nordlandssykehuset. 
 IT, kommunikasjon og telefoni. Koordineres gjennom Hålogalandssykehuset. 
 Transport og reise. Koordineres gjennom UNN. 
 Kontor, renhold, annonser, inventar, tekstiler/arbeidsklær. Koordineres gjennom Helse 

Finnmark. 
 
De fleste avtaleområdene er det nå et godt arbeid på. Av foranstående fremgår at en del av HF-
ansvaret er ivaretatt gjennom fylkeskommune nord avtalen. På enkelte områder er det nå behov for 
å følge opp avtalene. Dette diskuteres kontinuerlig i Innkjøpsforum.  For Helse Nord. 

HF-avtaler sammen med lokal fylkeskommune og/eller andre felles avtalepartnere, 
rene HF-avtaler eller institusjonsavtaler 
Dette vil gjelde leverandøravtaler som det enkelte HF måtte ønske å inngå  
 

 i samarbeid andre parter, for eksempel fylkeskommunen, kommunen, andre statlige 
samarbeidspartnere  

 lokale HF-avtaler 
 avtaler som den enkelte institusjon inngår 

 
Avtalene kan gjelde mot lokale eller fylkesvise leverandører, for eksempel entreprenører, 
håndverkere, vaskerier, ferskmatprodusenter, blomsterforretning osv. 
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STYRESAK 12-2003/4  ORIENTERING OM ANSATTES STYRE- 
 REPRESENTASJON OG FORHOLDET TIL AVTALEVERK, 
 SAMT GENERELT FORHOLDET TIL TILLITSVALGTE 
 

Møtedato: 29. januar 2003 

 
Formål og sammendrag 
Ansattes representanter i styret i Helse Nord RHF har tatt opp arbeidsforholdet til de ansattes 
representanter i styret. Denne orienteringen belyser formalia rundt ansatterepresentasjon i styrene 
samt relevante forhold som bør være tilrettelagt for å sikre gode arbeidsforhold for 
ansatterepresentantene. Videre omtales tillitsvalgtordningen og den kontakt som er etablert med 
tillitsvalgte på RHF-nivå. 
 
 
Bakgrunn/fakta 
I forbindelse med utnevning og oppstart av styrer for de regionale helseforetak ble de inngått avtale 
mellom daværende Sosial og helsedepartement og arbeidstakerorganisasjonene som sikret 
ansatterepresentanter i de respektive styrer fri til møtevirksomhet og nødvendig tid til forberedelser. 
Denne avtalen ble av Helsedepartementet forlenget fra og med årsskiftet 2002 inntil nye avtaler 
med de regionale helseforetak og yrkesorganisasjonene foreligger. 
 
Det er viktig å skille mellom begrepene ansatterepresentanter i styrene og tillitsvalgte i forhold til 
den enkelte arbeidstakerorganisasjon/sammenslutning. 
 
Ansatterepresentantene i styrene ble gjennom en enighetsprotokoll mellom SHD og 
arbeidstakerorganisasjonene utpekt av disse og skal fungere som ansatterepresentanter inntil en de 
ansatte i helseforetakene kan gjennomføre lovlige valg. Ansatterepresentantene i styrene 
representerer alle ansatte i de enkelte foretak. Ansatterepresentantene arbeider med sitt mandat i 
styret på vegne av alle ansatte.  
 
I Helseforetakene – som er part i hovedavtalen gjennom NAVO og de forhandlingsberettige 
organisasjoner er det et annet behov for samhandling (medbestemmelse) med 
arbeidstakerorganisasjonene. Dette i forhold til de bestemmelser som forplikter partene 
(arbeidsgiver/arbeidstakerorganisasjonene) i avtaleverket/overenskomstene. Representanter fra de 
ulike arbeidstakerorganisasjonene benevnes her som tillitsvalgte og representerer kun de ansatte 
som er medlem av den/de organisasjonene som de er tillitsvalgt for.  
 
Hovedavtalen mellom NAVO og hovedsammenslutningene hjemler i kapittel VII – informasjon, 
samarbeid og medbestemmelse.  
 
NAVO har inngått avtale med LO Stat, YS NAVO og SAN om at gjeldende hovedavtale 
prolongeres til 01.11.03. Videre er protokoller av desember 2001 mellom NAVO og henholdsvis 
LO Stat, YS NAVO, SAN og Akademikerne videreført til 01.11.03. Samarbeids - og 
medbestemmelsesavtaler som gjaldt i virksomheten pr. 31.12. 01 videreføres til 31.03.04, med 
mindre partene lokalt blir enige om opprettelse av ny særavtale.  
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Dette betyr at de vilkår som avtalt pr 31.12.01 ble overført til foretakene bare med mindre 
justeringer for kategorien fylkestillitsvalgte. Foretakene står etter overføringen fritt til å forhandle 
med organisasjonene om endringer i disse vilkår innen for rammen av hovedavtalen.  
 
Arbeidsvilkår for tillitsvalgte avtales således på helseforetaknivå regulert gjennom hovedavtalen. 
Hovedavtalen gir i utgangspunktet ikke formelt grunnlag til å etablere partsforhold på RHF-nivå. 
Samhandling med arbeidstakerorganisasjonene på RHF-nivå er derfor ikke regulert gjennom avtaler 
mellom partene. 
 
Vurdering 
 
Ansatterepresentanter 
Styrenes virke planlegges gjennom årsplaner slik at omfanget av medlemmenes arbeid relativt sett 
kan planlegges i et lengre tidsperspektiv. Med fokus på ansatterepresentantenes rolle med arbeid i 
styret er det et spørsmål om det er formålstjenlig å avtale et fast frikjøp (tjenestefri) i deler av 
ansatterepresentantenes stilling. Styrearbeidet er sekvensielt i sin form og planlegges på lengre sikt 
slik at det er mulig å avtale nødvendig fri i forhold til arbeidsgiver. Det er imidlertid viktig å legge 
vekt på at en både i foretakene og RHF under vurdering av nødvendig tjenestefri utviser et romslig 
skjønn slik at ansatterepresentantene ikke kommer i en unødig tidsklemme. 
 
Tillitsvalgte 
Selv om RHF ikke er part i hovedavtalen og dermed ikke er formelt forpliktet til å opprette 
kontaktpunkter med tillitsvalgte vurderes det som formålstjenlig å etablere en form for kontakt på 
strategisk nivå med konsernledelsen. Det er derfor etablert en rutine med kontaktmøter halvårlig der 
et utvalg tillitsvalgte fra hovedsammenslutningene innkalles. Kontaktmøtene har fokus på å 
utveksle informasjon om det strategiske arbeidet for å utvikle spesialistehelsetjenesten i regionen, 
eksempelvis om hva som gis fokus i styrings- og plandokument samt budsjettprosessen. 
 
I større faste utvalg og prosjekter styrt av RHF har vi også funnet det strategisk formålstjenlig å ha 
tillitsvalgte som medlemmer. Utvalg- og prosjektmedlemmene arbeider på mer spesifikke områder 
slik at tillitsvalgtes fagbakgrunn/kompetanse har vært styrende for representasjon. 
 
I begge formene for samhandling har enten regionledd for organisasjonene blitt kontaktet eller 
hovedsammenslutningene sentralt med hensyn på hvem som skal tre inne i de plasser RHF stiller til 
rådighet. 
 
Praktisk økonomiske forhold 
Det er klart at ansatte som har verv som ansatterepresentanter eller tillitsvalgte vil påvirke sitt 
tjenestested i form av fravær for å ivareta sine oppgaver. Dette vil være økonomisk belastende for 
de avdelingene i foretakene dersom en ikke tar budsjettmessig høyde for situasjonen. Konsernnivået 
”forbruker” arbeidstid fra foretakene gjennom de formene for medbestemmelse som er beskrevet. 
En har likevel kommet til at de økonomiske forhold i denne sammenheng er av et begrenset omfang 
i forhold til det store bildet at det ikke er aktuelt å kompensere dette gjennom internfakturering. Vi 
vil likevel henstille helseforetakene å ta høyde for dette internt slik at ikke økonomiske forhold på 
tjenestestedet gir unødig støy i forhold til tjenestefri for å ivareta slike verv. 
 
 
 
Utrykte vedlegg: Notat fra Stig Arild Stenersen datert 1.12.2003. 
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STYRESAK 12-2003/5  ORIENTERING OM ANBUD VIKARTJENESTER –  
 SYKEPLEIERE 
 

Møtedato: 29. januar 2003 

 
Formål og sammendrag 
Forhandlingsutvalget for NAVO-helse ga våren 2002 administrasjonen i NAVO i oppdrag å utrede 
hvordan helseforetakene samlet kunne samordne vår markedsmakt ved innkjøp av vikartjenester. 
NAVO utarbeidet et policynotat som har vært forelagt, og blitt bearbeidet av en arbeidsgruppe 
bestående av representanter fra HF/RHF. Personalsjef Ernst Solvoll ved UNN har representert 
Helse Nord i denne gruppen. 
 
NAVO har videre fått en juridisk kvalitetssikring av notatet samt forslag til anbudsdokumenter fra 
advokatfirmaet Wikborg Rein & Co. 
 
I korte trekk anbefales det åpen anbudskonkurranse på vikartjenester organisert ved rammeavtaler 
fra vikarbyrå som inngås på regionalt nivå. 
  
På området innkjøp av vikartjenester ser det ut til at volumet i en viss grad har stabilisert seg i 
regionen. En antar imidlertid at størsteparten volumet kjøpes over en begrenset periode ved 
avvikling av ferie. Helseforetakene i regionen alene gir en begrenset markedsmakt slik at 
samordning av innkjøp i regionen kan være nødvendig for å oppnå et tilfredsstillende volum i 
forhold til markedet. 
 
Det kan derfor være hensiktsmessig å ha noen få kvalitetssikrede rammeavtaler å forholde seg til i 
foretakene. Helse Nord RHF vil imidlertid presisere at formålet med avtalen ikke er å erstatte egen 
arbeidskraft slik at foretakene heller må intensivere rekrutteringstiltak dersom volumet av vikarkjøp 
viser en økning. Rammeavtalen er ment å være et supplement for å avhjelpe personellressursmangel 
på kort sikt. 
 
Bakgrunn/fakta 
 
Juridisk kvalitetssikring  
Juridisk bistand fra Wikborg & Rein er gitt på følgende områder: 

 Innkjøpsregelverket  
 Bruken av rammeavtaler 
 Karantenetidsbestemmelser, dvs. hvorvidt det kan tas inn krav om karantenetid i avtalen ut 

over det som følger av sysselsettingsloven (6 mnd) og hvor mange helseforetak en slik 
bestemmelse kan gjelde for. 

 
Rammeavtaler er et omdiskutert tema men en konkluderer med at det er en hensiktsmessig 
innkjøpsform der en tar hensyn til de regler som er under utarbeidelse i EU mht rammeavtaler. 
Det anbefales at det inngås avtale med minst tre leverandører.  
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Når det gjelder karantenetid er det også konkludert med at det bør være mulig å gå ut over de 6 mnd 
som følger av Sysselsettingsloven, samt at det kan gjelde for hele regionen. Dette er også et 
omdiskutert tema, men vurderingene både fra Wikborg, Rein & Co og NAVO sine jurister er 
sammenfallende på dette punktet. Et annet spørsmål er hva som er ønskelig å legge inn i avtalen. 
 
Kvalitetssikring av spørsmål knyttet til arbeidstidsbestemmelser og andre arbeidsrettslige spørsmål 
er gjort av NAVOs egne advokater.    
 
Nærmere om anbudsdokumentene 
Følgende overordnede vurderinger er lagt til grunn når det gjelder anskaffelsesprosess og 
avtaleutforming. Dette er basert på drøftinger i arbeidsgruppen og anbefalinger fra de advokatene vi 
har brukt: 
 

- Anskaffelsesform 
Det er foreslått bruk av åpen anbudskonkurranse. Konkurranse med forhandlinger er også et 
alternativ, men det anbefales ikke da mulighetene er større for å begå feil i 
anskaffelsesprosessen i forhold til regelverket.  
 
- Formalia. Hvem skal være avtalepart? 
Det lagt til grunn at RHF inngår avtalen på vegne av helseforetakene etter å ha konsultert 
foretakene. 
  
- Avropsmetoden 
Det legges opp til at det inngås en overordnet rammeavtale som regulerer de fleste forhold. Det 
enkelte helseforetak vil da kunne bestille tjenester fra vikarbyrået ved bruk av et enkelt 
bestillingsskjema hvor varighet, hvilken type arbeidskraft og hvilken type arbeidsoppgaver som 
skal utføres spesifiseres nærmere. Det vil med andre ord ikke være nødvendig med en ny 
anbudsrunde ved hver bestilling såfremt bestemmelsene i konkurransegrunnlaget og 
rammeavtalen etterleves når bestillingene foretas. 

 
- Antall rammeavtaler 
I dagens regelverk er det ikke noe som regulerer dette, men i det nye EU-regelverket vil det bli 
krav om at man, av konkurransehensyn, inngår rammeavtale med minimum tre leverandører. 
Rammeavtalene forutsettes inngått for to år. 
   
- Grad av forpliktelse  
Det er tatt inn en bestemmelse om at helseforetakene er forpliktet til å bruke rammeavtalen. Det 
betyr at de helseforetakene ikke kan leie inn fra andre vikarbyråer enn de som man har 
rammeavtale med. Hvis man ønsker mindre grad av forpliktelse, er dette mulig, men det 
anbefales ikke. Dels vil det kunne gi dårligere vilkår i avtalen og dels vil det undergrave noe av 
intensjonen med å bruke rammeavtale for innleie.  
 
- Karantenetid  
Med bakgrunn i Wikborg, Rein & Co sin vurdering har vi lagt til grunn ”den strengeste” 
varianten i avtale, dvs. 12 måneder og at det gjelder for alle helseforetak i regionen. Da vi ikke 
ønsker å svekke arbeidstidspotensialet blant ansatte i regionen ser vi oss ikke tjent med å lempe 
på disse kravene. Det er et mål å få ”ny” arbeidskraft inn til regionen. Begrepet ”karantenetid” 
er for øvrig noe misvisende og brukes ikke i rammeavtalen.  

 
 

43 



 
 
- Spesifikasjon av ytelsen  
Det er bedt om pristilbud på forskjellige nivåer av kompetanse avhengig av utdanning og 
erfaring. I tillegg er det stilt en del felles krav om blant annet autorisasjon og språkkunnskaper.  
 
- Fleksibilitet/arbeidstidsbestemmelser  
Det har vært ønskelig med størst mulig fleksibilitet innenfor rammen av det som er mulig i 
forhold til arbeidsmiljøloven. Dette innebærer også avvik i forhold til hovedreglene i loven. I 
praksis har dette vist seg vanskelig å avtaleregulere og det har også visse konsekvenser som 
ikke nødvendigvis er ønskelig. Ønsket fleksibilitet søkes derfor nå oppnådd gjennom omtale i 
konkurransegrunnlaget.  
 
- Eventuell betaling for overtid  
I grunnlaget er det lagt inn at vikarbyråene oppgir en overtidspris uavhengig av når det arbeides 
overtid og at det er arbeidsmiljølovens ufravikelige bestemmelser som avgjør når overtid 
inntreffer 
 
- Avlysning av konkurransen 
I hh. t. til forskrift om offentlige innkjøp er det mulig å avlyse konkurransen og totalforkaste alle 
tilbud dersom oppdragsgiver har en saklig grunn for det.  
       

Rolle og ansvar i anskaffelsesprosessen 
Utkastet til anbudsdokumentene er utarbeidet av NAVO med impliserte parter og oversendt de 
regionale helseforetak som så fullt ut har ansvaret for selve anbudsprosessen. Det innebærer at det 
er de regionale helseforetakene som er oppdragsgivere og som står ansvarlig for innholdet i 
anbudsdokumentene og for anskaffelsesprosessen.  
 
Prosessen i Helse Nord  
Helse Nord RHF har oversendt anbudsgrunnlaget til foretakene der en ba om generell uttalelse til 
innkjøpsform, avtalens innhold og regnskapstall for kjøp i 2001. Foretakene oppga følgende 
regnskapstall for kjøp av vikartjenester;  
 
  antall  antall innleie  innleie  innleie 

  ansatte senger 
sykepleiere 
*2 

Legespes 
*3 annet  

Helse Finnmark  1367 196 100000   
UNN   3711 450 120000   
Hålogalandssykehuset   1734 310 3320000 15868000 33000 
Nordlandssykehuset  2629 516 14300000 10620000  

Helgelandssykehuset  1081 223 
           

6006508 6481060 900664 
  10522 1695 23846508 32969060 933664 
       
*1 inkludert dagbehandling/dagkirurgi    
*2 ikke inkludert direkteinnleie norsk/utenlandsk personell utenom vikarbyrå 
*3 ikke inkludert direkteinnleie norsk/utenlandsk personell utenom vikarbyrå 
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Selv om anbudet bare gjelder sykepleiere ba vi om oversikt om annet vikarkjøp av helsepersonell. 
Når det framgår at UNN og Helse Finnmark har lavt forbruk av vikartjenester henger det sammen 
med utstrakt bruk av formidling – det vil si at foretakene ansetter vikarene selv på korttidskontrakt. 
Det er aktuelt å be foretakene foreta en kostnadsanalyse av formidling av sykepleiere vurdert mot 
kostnad innleie gjennom rammeavtalene. Ved formidling av sykepleiere fra EU/EØS-land skal 
arbeidsgiveravgift til bostedslandet betales av foretakene. Det er gjennomgående langt høyere satser 
i de mest aktuelle landene slik at totalkostnaden ved formidling lett kan overstige kostnadene 
forbudet med rammeavtalene. 
 
Foretakene gjennom direktørmøtet ga tilslutning til bruk av regional rammeavtale for vikarkjøp av 
sykepleietjenester. Representanter fra henholdsvis Hålogalandssykehuset, Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset (størst på innkjøp av vikartjenester) er utpekt til sammen med Helse Nord 
RHF å bearbeide grunnlaget og anbefale forslag til valg av leverandører. Administrerende direktør 
vil i samråd med HF-direktørene foreta endelig valg. 
 
Anbudsgrunnlaget er noe bearbeidet men en har lagt til grunn å ikke avvike større fra de 
anbefalinger som er kvalitetssikret av NAVO. 
 
Anbudet ble utlyst i november med frist til å levere tilbud pr. 31.1.2003. Pr dags dato har 25 mulige 
leverandører bedt om å få oversendt anbudsgrunnlaget.  
 
Anbudene vil bli åpnet umiddelbart etter frist og distribuert til arbeidsgruppen. Helse Nord RHF har 
som mål at anbefaling om valg av leverandører skal foreligge innen utgangen av februar. Dette er 
avhengig av hvor mange av de som har meldt sin interesse faktisk leverer inn tilbud. Underskrevne 
rammeavtaler vil da kunne foreligge medio mars. Leverandørene må imidlertid vedstå seg sitt tilbud 
til 01.10.03 slik at prosessen ikke er tidskritisk i forhold til anbudsreglene dersom noe uforutsett 
skulle skje. 
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STYRESAK 12-2003/6  MASTERGRAD I SYKEHUSLEDELSE 
 

Møtedato: 29. januar 2003 

 
Bakgrunn/fakta 
Styrevedtak 71 – 2002 Ledelse og organisasjonsutvikling i Helse Nord RHF beskriver flere områder 
innen ledelsesutvikling som Helse Nord RHF ønsker å realisere. Et av disse satsningsområdene er 
etablering av et etter/videreutdanningstilbud på høyere nivå, i samarbeid med høgskole/ universitet, 
m.a.o. en mastergradsstudie i sykehusledelse. 
  
Helse Nord RHF ønsker å tilby et etterutdanningsprogram på høyere nivå, skreddersydd for lederne 
i Helse Nord. Vår ambisjon på sikt er å ha ledere som også innehar formell kompetanse på 
mastergradsnivå innen sykehusledelse. Å heve det formelle kunnskapsnivået og kompetanse i 
forhold til ledelse ved sykehusene i vår region vil kunne være et bidrag til å sikre at våre sykehus 
ledes i forhold til et internasjonalt nivå.  
 
Bakgrunnen for ønske om å etablere et Mastergradsstudium for ledere i spesialisthelsetjenesten 
ligger i Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) Lov om helseforetak. 
Reformen gir spesialisthelsetjenesten store utfordringer med hensyn til organisering og ledelse. I 
Styringsdokumentet fra departementet til Helse Nord RHF 2002 legges det vekt på at ”kvalifisert 
ledelsesutvikling er en forutsetning for å lykkes med å realisere intensjonene bak 
sykehusreformen”. I dokumentet ”Sykehusreformen – noen eierperspektiver” fremgår det klart at 
”foretaksorganiseringen stiller større krav til ledelsesmessig ansvar på alle nivåer. Derav følger et 
sterkere fokus på ledelseskompetanse både på det overordnede og på det utøvende plan”.  
 
Vurdering 
Med sikte på å utvikle en mastergrad innen dette feltet har administrasjonen ved Helse Nord RHF 
vært i dialog med Høgskolen i Bodø og Universitetet i Tromsø. Arbeidsgruppen har særlig jobbet 
med forhold knyttet til organisering, faglig innhold og finansiering. 
 
Organisering 

 Mastergraden vil være en såkalt erfaringsbasert mastergrad, bestående av 90 poeng hvorav 
60 poeng er i form av kurs - 6 kurs a 10 poeng, og 30 poeng som er knyttet til 
masteroppgaven. Studiet vil organiseres som et deltidsstudie over 4- 5 semestre.  

 Mastergradsutstedelsen bør legges til Universitetet i Tromsø på grunn av universitetets 
selvstendige mulighet til å etablere mastergradstudier uten å søke godkjenning fra 
departementet. Dette vil gjøre prosessen knyttet til etablering raskere tidsmessig, samtidig 
som en fjerner usikkerhet knyttet til en eventuell godkjenning. Det vil likevel fremgå av 
vitnemålet hvilke kurs som er avlagt ved Høgskolen i Bodø og hvilke kurs som er avlagt ved 
Universitetet i Tromsø. 

 Etter signaler fra begge utdanningsinstitusjonene ser Helse Nord RHF en positiv muligheten 
av at studiet under gitte forutsetninger kan realiseres allerede fra høsten 2003.  

 Helse Nord RHF vil garantere for rekruttering av minimum 25 studenter  
 Helse Nord RHF forutsetter at HFene gir ledere lønnet permisjon for å delta på  

dette studiet 
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 Studiet skal være tverrfaglig og det må bevisst rekrutteres ledere fra alle profesjoner og ulike 
faglig bakgrunn som er representert blant dagens ledere i sykehusene.  

 
Forslag til kursmoduler  
Det legges opp til et faglig innhold som tilfredsstiller de krav som gjelder for mastergrader av denne 
art. Tilbudet fra de to utdanningsinstitusjonene legger opp til at studentene kan velge mellom to 
ulike studieretninger. Den ene for faglige ledere. Den andre for økonomisk/administrative ledere. 
Hvor stor del av studiet som bør være obligatoriske fellesmoduler er ikke skissert. Følgende 
kursmoduler er blant annet foreslått: 
 

 Spesialisthelsetjenestens rammebetingelser 
Organisasjonsteori, om utfordringer knyttet til organisering av store, komplekse 
virksomheter med særlig fokus på helse/sykehusorganisasjoner. Styringssystemer, politikk 
og helsejuss. 

 Endringsledelse m/organisasjonspsykologi og konfliktløsning  
Om utfordringer knyttet til å lede komplekse virksomheter med særlig fokus på 
sykehusorganisasjoner med ulike profesjoner samt psykososiale aspekter ved 
organisasjonsendringer. 

 Helseøkonomi - Mikro og makro  
Alternative finansieringsmåter, kostnad-nytte analyser og metoder for måling av 
helseforbedringer. 

 Medisinsk metodevurdering  
Omhandler metoder for informasjonsinnhenting fra litteraturdatabaser med vekt på 
dokumentasjonen for hvor effektive ulike behandlingsmetoder er.  

 Etikk  
Introduksjon til medisinsk etikk og ulike kriterier for prioriteringer som identifiserer ulike 
typer situasjoner der beslutningstakere i sykehus er tvunget til å foreta ‘tragiske valg’. 
Hvordan kan etisk teori hjelpe å styre ens valg? 

 Medisinsk statistikk og epidemiologi 
Epidemiologi er studiet av sykdommer og ulykkers fordeling i befolkningen og deres 
årsaksforhold.  Dette er viktig for å kunne planlegge omfanget av og endringer i aktivititet 
på ulike behandlingstyper. 

 
Finansiering og kostnader 
Det finnes ulike modeller for finansiering av denne typen studier.  

 Rammetilskudd fra staten pr. avlagte studiepoeng/eksamen,  
 Del eller fullfinansiering fra ekstern oppdragsgiver.  
 Delfinansiering med studieavgift fra den enkelte student.  
 En kombinasjon av de overstående modellene. 

 
Utdanningsinstitusjonene har signalisert at kostnadene knyttet til nyutviklede, skreddersydde kurs 
vil være i størrelsesorden ca.150.000,- pr. kurs. Helse Nord RHF har i samarbeid 
utdanningsinstitusjonene behov for å jobbe videre med finansieringen knyttet til etableringen av 
dette prosjektet. Man ønsker særlig å se nærmere på hvordan en kan kombinere ulike 
finansieringsmuligheter for å redusere kostnadsnivået for Helse Nord RHF samtidig som en oppnår 
et best mulig faglig innhold i studiet.  

 
 

47 



 
 
Videre fremdrift 
Gitt styrets tilslutning, og ikke minst god fremdrift i samarbeidet mellom Høgskolen i Bodø og 
Universitetet i Tromsø, i forhold til faglig innhold og finansiering, kan man tenke seg følgende 
videre fremdrift: 
 
Januar – 03:  Orienteringssak til styret i Helse Nord RHF om  

Mastergrad i sykehusledelse 
Februar – 03:  Avklaring med hensyn til finansiering mellom Helse Nord RHF og  
   Utdanningsinstitusjonene. 
Jan / febr. – 03: Utarbeidelse av studieplan. Samarbeid mellom Helse Nord RHF,  
   Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Bodø 
Mars – 03:  Endelig avklaring i Helse Nord styre med hensyn til realisering.  

Ferdigstillelse av studieplan slik at prosessen med godkjenning av   
studiet i Universitetsstyret ved UITØ kan igangsettes.  

April / mai – 03: Utdanningsinstitusjonene utarbeider gjenstående elementer. Rekruttering av 
studenter. 

August – 03: Oppstart av studiet 
 
Administrasjonens vurdering 
Tilbudet fra de to utdanningsinstitusjonene bærer preg av at man har blitt enige om et samarbeid 
ved å utvide studietilbudet med to studieretninger innen samme mastergrad. En positiv effekt av en 
slik strategi vil være et mer ”spisset”, konkret og matnyttig opplegg tilpasset de to 
hovedkategoriene av ledere. På den andre siden er en mulig negativ effekt av et slikt opplegg at det 
ikke bidrar til å utvikle viktige fellesarenaer for lederskap i organisasjonen. Et slikt opplegg kan 
bidra til en ytterligere fragmentering av den administrative og faglige ledelsen ved sykehusene. Slik 
sett oppfylles ikke reformens intensjoner om en styrkning og utvikling av en sykehusledelse med 
ansvar for totaliteten i organisasjonen. De økonomiske konsekvensene av å utvikle to 
studieretninger har også en betydelig negativ effekt. Hvis man f.eks velger to studieretninger med to 
obligatoriske felleskurs må man likevel etablere 10 kurs totalt, i motsetning til 6 kurs ved valg av ei 
studieretning. Det er ikke klarlagt hvor mange av disse som vil være nyutviklede kurs. Endelig valg 
og sammensetning av kursområder er ennå ikke avklart i forhold til utdanningsinstitusjonene. 
Nyutviklede, skreddersydde kurs er den største kostnadsdriveren i utviklingen av slike studier. Det 
vil derfor være en avveiing knyttet til graden av ”skreddersøm” kontra prosjektets totalkostnader. 
 
Konklusjon 
Helse Nord RHF vurderer at en etablering av et Mastergradsstudie i sykehusledelse vil være en 
viktig investering i fremtidig lederskap i foretaksgruppen. Det er helt klart at kunnskap om ledelse 
og organisering bidrar sterkt til å fremme et kompetent lederskap, selv om formal kompetanse aldri 
vil kunne være det eneste parameter på godt lederskap.    
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å diskutere følgende forhold: 
 

 Er det ønskelig at Helse Nord RHF bidrar til å etablere en masterstudie for våre lederer i 
foretaksgruppen? I så fall ber administrasjonen ved Helse Nord RHF om styrets tilslutning 
til at det jobbes videre med en denne etableringen.  

 Hvilke holdninger har styret i Helse Nord RHF til problemstillingen knyttet til et felles 
faglig opplegg kontra et mer ”spisset” opplegg med to studieretninger? 

 Styret inviteres på bakgrunn av de foregående forhold å diskutere de finansielle 
forutsetningene for å engasjere seg i en slik etablering.        
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STYRESAK 12-2003/7  BYGG-ANLEGG-EIENDOM (BAE).  POLICY.  ARBEIDET 
VIDERE. 

 

Møtedato: 29. januar 2003 

 
NOTAT 
 
Til: Styret Helse Nord RHF 
Fra: Administrerende direktør  
Kopi: HF direktører 
 
Dette notatet redegjør for arbeidet videre med policy for BAE innen Helse Nord. I notatet legges 
frem den planlagte arbeidsplan/-program og organisering av arbeidet. 
 
Innledning 
Det vises til to tidligere saker for RHF styret 
 

 Sak 10-2002 - la noen hovedprinsipper for organisering av arbeidet innen teknisk sektor og  
 Sak 49-2002 - satte hovedmål, opprettet eiendomsforum, sluttet seg til å innovere 

sammenligningsanalyser (Benchmarking) samt ba om at internfakturering og 
konkurranseutsetting skulle vurderes. 

 
Arbeidsplan 
Styret vil til møte i mai/juni 2003 få fremlagt en sak om policy.  I samme møte(r) påregnes at 
administrasjonen skal ha ferdig en beskrivelse av det videre oppfølgingsarbeid.  Foreløpig vurderes 
det nødvendig å gjennomføre dette arbeidet mer prosjektrettet og det vil i så fall legges frem en 
prosjektbeskrivelse til orientering.  Arbeidet vil skje i et nært samarbeid med/mellom HF’ene. 
 
Arbeidsprogram 
Arbeidsprogrammet er meget omfattende og det er nødvendig å få en felles avklaring i hvordan vi 
kan samarbeide om bedre og raskere løsninger.  En hoveddeling av BAE kan sies i dag å være 
 

1. Facilities Management (FM) som samler arbeidsområdene Forvaltning, Drift, Vedlikehold 
og Utvikling (FDVU); jfr. Norsk Standard 3454 – vedlegg 

2. Service og støtteenheter til kjernevirksomheten 
3. Potensiale i eiendom 

 
 Medisinsk Teknisk Utstyr (MTU) er også et arbeidsområde som bør vurderes i en samarbeidsprofil. 
 
Eiendomsforum 
Helse Nord RHF vil bruke Eiendomsforum som prosjektgruppe i dette arbeidet.  Forumet er 
sammensatt med en teknisk sjef/leder fra hvert Helseforetak.  For øvrig innkalles andre etter behov; 
for eksempel prosjektledere.  Eiendomsforum må bruke ekstern kompetanse og konsulenter i deler 
av arbeidet. 
 
Trykt vedlegg: tabell 
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STYRESAK 13-2003  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 29. januar 2003 

 
Det vil bli referert fra følgende saker: 
 
1. Høring – rusreform II. Brev fra Helse Nord RHF til Sosialdepartementet.   
2. Utskrift fra møteprotokoll fra fylkestinget i Finnmark i desember 2002. Brev fra fylkesrådmann 

til Helsedepartementet.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til etterretning. 
 
 
Bodø, den 22. januar 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen 
Fung. adm. direktør 
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STYRESAK 13-2003/1  HØRING – RUSREFORM II. BREV FRA  
 HELSE NORD RHF TIL SOSIALDEPARTEMENTET 
 

Møtedato: 29. januar 2003 

 
Se vedlagt kopi av brevet fra Helse Nord RHF til Sosialdepartementet. 
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STYRESAK 13-2003/2  UTSKRIFT FRA MØTEPROTOKOLL FRA FYLKES- 
 TINGET I FINNMARK I DESEMBER 2002. 
 

Møtedato: 29. januar 2003 

 
Se vedlagt kopi av brev fra fylkesrådmann Wenche Pedersen til Helsedepartementet.
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STYRESAK 14-2003  EVENTUELT 
 

Møtedato: 29. januar 2003 

 
 
 
 

 

 
 

53 


	Bakgrunn/fakta
	Bakgrunn/fakta
	Bakgrunn/fakta
	Bakgrunn/fakta
	Angio/intervensjon Nordlandssykehuset
	Fylkeskommune nord avtaler
	HF-avtaler sammen med lokal fylkeskommune og/eller andre felles avtalepartnere, rene HF-avtaler eller institusjonsavtaler
	Bakgrunn/fakta
	Bakgrunn/fakta
	Bakgrunn/fakta



