
        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 7.4.2003 200300113-28 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

 
Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I HELSE NORD RHF,  
DEN 10. APRIL 2003 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

torsdag, den 10. april 2003 – kl. 08.30 til ca. kl. 13.00 
på møterom D707 ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Tromsø. 

 
 
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 
Kst. 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 
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STYRESAK 31-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Møtedato: 10. april 2003 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
ekstraordinært styremøte, den 10. april 2003: 
 
Sak 31-2003 Godkjenning av saksliste. Side 2 
Sak 32-2003  Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. mars 2003. Side 3 
Sak 33-2003 Framtidig organisering av kirurgisk akuttberedskap og 

fødselsomsorg – høring.  
Side 8 

Sak 34-2003 Orienteringssaker Side 26 
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig   
 2. Informasjon fra Kst. adm. direktør til styret. Muntlig.   
Sak 35-2003 Referatsaker Side 29 
 1. Brev fra Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, 

regionkontor Nord av 2. april 2003 ad. åpne styremøter i 
Helse Nord RHF. 

  

 2. Brev fra Norges Kvinne- og Familieforbund av 24. mars 
2003 ad. Stortingets ansvar for de fødende. 

  

Sak 36-2003 Eventuelt Side 32 
 
 
Bodø, den 7. april 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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STYRESAK 32-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 13. MARS 2003 
 

Møtedato: 10. april 2003 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 13. MARS 2003 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Rica Ishavshotell i Tromsø, den 13. mars 
2003 – fra kl. 09.00 til kl. 13.00. 
 
Til stede var: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlemmene Nils Moe, Daniel Haga, Ellen Inga O. Hætta, 
Kari. B. Sandnes og Aud Lillian Utstrand. 
 
Fra administrasjonen: 
Kst. adm. direktør Finn Henry Hansen, styresekretær / adm. leder Karin Paulke, 
informasjonssjef Kristian I. Fanghol, organisasjonsdirektør Anita Eriksen og økonomidirektør 
Jann-Georg Falch.  
 
Revisor Ingar Andreassen deltok under behandling av sak 26-2003. 
 
Forfall: 
 
Lisbeth Flågeng, Johan Petter Barlindhaug og Stig Arild Stenersen. Vararepresentant Arve 
Kristiansen var innkalt, men meldte også forfall. 
 
Observatører: 
Nils Finstad, Nordlandsforskning. 
 
 
STYRESAK 22-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 22-2003 Godkjenning av saksliste. 
Sak 23-2003  Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. februar 2003. 
Sak 24-2003 Høring – behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten. 
Sak 25-2003 Beslutningsstruktur for etablering av kollektive avtaler i 

helseforetakene. 
Sak 26-2003 Foreløpig kostpris for anleggsmidler og egenkapitalinnskudd. 
Sak 27-2003 Rapport: Aktivitetsbaserte poliklinikktakster i psykisk 

helsevern - mellom visjon og virkelighet. 
Sak 28-2003 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig 
 2. Informasjon fra kst. adm. direktør til styret. Muntlig. 
 3. Helse Nord RHF – forsikringsordning. Forebyggende 

sikkerhetsarbeid. 
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 4. Prosjektporteføljen i Helse Nord RHF – gjennomgang. 
 5. Inntektspolitisk samarbeid – lederlønninger. 
 6. Lønnsoppgjøret 2002 / 2003 – status. 
Sak 29-2003 Referatsaker 
 1. Prosjekter ad. organisering akuttkirurgisk beredskap og 

fødselsomsorg – uttalelser fra politiske organer. 
Sak 30-2003 Eventuelt 

 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 23-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE  
 24. FEBRUAR 2003 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra ekstraordinært styremøte, den 24. februar 2003 godkjennes. 
 
 
STYRESAK 24-2003  HØRING – BEHOVSBASERT FINANSIERING  
 AV SPESIALISTHELSETJENESTEN. 
 
Styrets vedtak: 
 
I samsvar med direktørens forslag avgir styret vedlagte høringsuttalelse til 
finansieringsutvalgets innstilling ”Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten” 
med de endringer og innspill som kom frem under behandlingen av saken. 
 
 
STYRESAK 25-2003  BESLUTNINGSSTRUKTUR FOR  
 ETABLERING AV KOLLEKTIVE AVTALER I  
 HELSEFORETAKENE 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret for Helse Nord RHF gir sin tilslutning til at det etableres et beslutningsorgan for 

NAVO-Helse som treffer retningslinjer for forhandlingene om de forbundsvise, nasjonale 
avtalene (A 2) og øvrige beslutninger som er nødvendige for å gjennomføre disse 
forhandlingene og megling, og om et forhandlings- eller meglingsresultat skal sendes til 
avstemming.   

 
Styret er innforstått med at slike beslutninger treffes med simpelt flertall hvor hver 
representant har én stemme. 
 
Styret er videre innforstått med at de regionale helseforetak og tilhørende helseforetak er 
forpliktet til å akseptere de beslutninger flertallet kommer til. 
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2. Styret for Helse Nord RHF forutsetter at administrerende direktør representerer regionen i 

beslutningsorganet. 
 
3. Styret tar til etterretning at det vil bli etablert et faglig råd med representanter fra de 

regionale helseforetakene/helseforetakene som vil ha en rådgivende funksjon overfor 
beslutningsorganet og NAVO-Helse. 

 
4. Styret tar til etterretning at det er etablert en administrativ enhet i NAVO – NAVO-Helse 

– som vil stå for gjennomføringen av forhandlingene, og som vil ha 
fullmakt til å forplikte NAVO-Helse innenfor de retningslinjer og beslutninger som vedtas 
av beslutningsorganet. 
 

5. Administrerende direktør i Helse Nord RHF gis fullmakt til oppnevnelse av tre 
medlemmer til det faglige råd. Helseforetakene vil bli tildelt 2 av plassene i dette faglige 
rådet. 

 
 
STYRESAK 26-2003  FORELØPIG KOSTPRIS FOR ANLEGGS- 
 MIDLER OG EGENKAPITALINNSKUDD. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret viser til Helsedepartementets retningslinjer i brev av 27. februar 2003 vedr. 
regnskapsmessig håndtering av avskrivninger i regnskap for 2002 og vedtar på denne 
bakgrunn følgende: 
 
1. Postene utstyr, inventar m.m., fastsettes i tråd med takserte verdier i helseforetakenes 

regnskaper. 
 
2. Postene tomter og boliger fastsettes til 50 % av takserte verdier i helseforetakenes 

regnskaper. 
 
3. Rest innskutt beløp, kr 3,5 milliarder, legges til gruppen bygninger. 
 
4. Helse Nord RHF skyter inn som annen innskutt kapital følgende beløp: 
 
 Helse Finnmark HF kr.    677 000 000  
 Universitetssykehuset HF kr. 1 801 000 000 
 Hålogalandssykehuset HF kr.    855 000 000 
 Nordlandssykehuset HF kr. 1 155 000 000 
 Helgelandssykehuset HF kr.    511 000 000 
 Sykehusapoteket Nord HF kr.        1 000 000 
 
5. Helseforetakenes basisrammer for 2002 økes med følgende beløp: 
 
 Helse Finnmark HF kr. 25 000 000  
 Universitetssykehuset HF kr. 66 000 000 
 Hålogalandssykehuset HF kr. 31 000 000 
 Nordlandssykehuset HF kr. 42 400 000 
 Helgelandssykehuset HF kr. 19 000 000 
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6. Helseforetakenes avskrivninger for 2002 vedrørende åpningsbalansen skal utgjøre 

følgende beløp: 
 
 Helse Finnmark HF kr. 25 000 000  
 Universitetssykehuset HF kr. 66 000 000 
 Hålogalandssykehuset HF kr. 31 000 000 
 Nordlandssykehuset HF kr. 42 400 000 
 Helgelandssykehuset HF kr. 19 000 000 
 Sykehusapoteket Nord HF kr.      400 000 
 
 
STYRESAK 27-2003  RAPPORT: AKTIVITETSBASERTE  
 POLIKLINIKKTAKSTER I PSYKISK  
 HELSEVERN - MELLOM VISJON OG  
 VIRKELIGHET. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret viser til sak 24-2003 - Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten og 
utvalgets forslag 7 om å utvikle et pasientklassifiseringssystem som kan danne grunnlag for 
aktivitetsbasert finansiering av både poliklinisk virksomhet og dag- og døgnbehandling innen 
psykisk helsevern og rusomsorg.  
 
Styret anbefaler at mellomalternativet legges til grunn for endring av dagens refusjonsordning 
for psykiatriske poliklinikker. 
 
 
STYRESAK 28-2003  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig. 

1. Tilsetting av ny administrerende direktør – informasjon om prosessen. 
2. Møte med kommuneleger og ordførere i området til Hålogalandssykehuset HF. 
3. Telemedisin – informasjon om bygg og organisasjon / drift.  

2. Informasjon fra konstituert adm. direktør til styret. Muntlig. 
4. Norsk Senter for Telemedisin – prosess i forhold til Helsedepartementet. 
5. IKT – nasjonalt helsenett, innfasing av nytt økonomisystem, lønns- og 

personalsystem. 
6. Venteliste på ortopedi – avtale med Helgelandssykehuset HF, avd. Rana. 
7. Nasjonalt lederprogram – oppstart. 
8. Faglig seminar med personalsjefer i Helse Nord RHF. 
9. Helse Sør RHF – kodingspraksis. 
10. Styremøte i mai for fremskyndes til 7. mai 2003. Møte med Sametinget avvikles, den 

8. mai 2003. 
3. Helse Nord RHF – forsikringsordning. Forebyggende sikkerhetsarbeid.   
4. Prosjektporteføljen i Helse Nord RHF – gjennomgang.   
5. Inntektspolitisk samarbeid – lederlønninger. 
6. Lønnsoppgjøret 2002 / 2003 – status.   
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Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 29-2003  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende sak: 
 
1. Prosjekter ad. organisering akuttkirurgisk beredskap og fødselsomsorg – uttalelser fra 

politiske organer. 
 
Styrets vedtak: 
 
Den framlagte saken taes til etterretning. 
 
 
STYRESAK 30-2003  EVENTUELT 
 
Følgende saker ble fremmet: 
 
Sak 30-2003/1:  Nytt styremedlem ved Hålogalandssykehuset HF – erstatning for Jan 
Steffensen. Forslag på Pål Krüger fremmes i foretaksmøte for Hålogalandssykehuset HF. 
 
Styrets vedtak: 
  
Oppnevning av Pål Krüger fremmes til ekstraordinært foretaksmøte i Hålogalandssykehuset 
HF. 
 
Sak 30-2003/2: Utleiefirma av helsepersonell ved navn Helse Nor.  
 
Styrets vedtak: 
 
Administrasjonen i Helse Nord RHF bes om å følge dette praktisk og juridisk opp i forhold til 
navnevalget. 
 
Sak 30-2003/3: Ambulansesaken fra Kunes – Lebesby Kommune. Redegjørelse fra 
administrasjonen i Helse Nord RHF. 
 
Styrets vedtak: 
 
Informasjonen omkring saken taes til etterretning. 
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STYRESAK 32-2003  FRAMTIDIG ORGANISERING AV KIRURGISK 
AKUTTBEREDSKAP OG FØDSELSOMSORG – 
HØRING.  

 

Møtedato: 10. april 2003 

 
Formål og sammendrag 
Det vises til rapporter fra faglige arbeidsgrupper om framtidig organisering av kirurgisk 
akuttberedskap og fødselsomsorg. Videre vises til vedlagte kopi av styrevedtak i sak 18-2003. 
Det vises også til utsendt kopi av mottatte høringsuttalelser og tabellarisk framstilling av 
disse.  Sakskomplekset, med endringene som var foreslått av faggruppene, har skapt et 
omfattende folkelig engasjement i de berørte regioner. Dette har bl.a. resultert i folkemøter, 
fakkeltog, en omfattende mediedebatt og underskriftslister. I Ofoten og Vesterålen skrev over 
40 000 seg på underskriftslister for bevaring av kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg. I 
tillegg har det vært betydelig politisk aktivitet i kommuner og regioner med formål å 
forhindre en fjerning av kirurgisk akuttberedskap og nedlegging eller reduksjon av fødetilbud. 
Høringsuttalelsene har i det alt vesentlige vært negative mht. til nedleggelse av kirurgisk akutt 
beredskap og endring fra fødeavdeling til fødestuer. Dette begrunnes bl.a. med: 
 

- Redusert tilgjengelighet til kirurgisk akuttberedskap gjennom økte avstander bidrar til 
å redusere befolkningens trygghet og fører til et dårligere spesialisthelsetjenestetilbud 

 
- En omlegging fra fødeavdelinger til fødestuer vil føre til en økt sentralisering av 

fødselsomsorgen, svekke tilbudet til befolkningen og skape utrygghet for den fødende 
og hennes familie 

 
- Forslagene representerer første steg på veien mot en nedbygging og senere avvikling 

av flere av de mindre sykehusene 
 

- De foreliggende forslag vil føre til et stort behov for å øke kapasiteten i 
ambulansetjenesten og vil flytte ressursbruk fra tjenester til transport 

 
- Virksomhets- og samfunnsøkonomiske konsekvenser er ikke utredet 
 

Et vesentlig element når den framtidige organisering av kirurgisk akuttberedskap skal 
vurderes er å utvikle en organisasjon som sikrer at vi kan nyttiggjøre oss nyvinningene i 
moderne medisinsk behandling fullt ut. Utfordringen blir å legge til rette for at vi ved  flere av 
våre mindre sykehus  opprettholder en kirurgisk akutt-tjeneste som ivaretar hoveddelen av 
virksomheten. I tillegg understrekes behovet for å videreutvikle modeller som ivaretar og 
nyttiggjør seg den faglige kompetanse spesialister ved de ulike enhetene i de to 
helseforetakene innehar.  
 
Fram til gjennomføringen av den brede høringsprosessen har dette vært et faglig arbeid basert 
på rapportene fra arbeidsgruppen. Når videre beslutninger skal fattes, må dette skje i en 
bredere samfunnsmessig kontekst. Styret i Helse Nord vil nå ha følgende som grunnlag for sin 
beslutning: 
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 Rapportene fra faggruppene 
 Faglige synspunkter fra ulike høringsinstanser lokalt og nasjonalt 
 Vedtak og synspunkter fra lokale og regionale politiske organ, frivillige organisasjoner 

og folkelige interessegrupperinger 
 
I høringsuttalelsene var befolkningens tillit, tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten og 
faglig forsvarlighet tungt fokusert. Dette hadde sin basis i forslaget fra faggruppene der 
beredskapsnivået som hovedregel ble foreslått til enten kirurgisk akuttberedskap eller ingen.  
Basert på de høringsuttalelser som er kommet inn, er det nødvendig å legge ytterligere vekt på 
søken etter løsninger som både vil sikre kvalitet og ivareta befolkningens behov for trygghet 
og tilgjengelighet. Det foreslåes å oppheve føringen om at ett sykehus i hvert av de to 
helseforetak skulle være uten kirurgisk akuttberedskap. I utredningen av innholdet i den 
kirurgiske akuttberedskap for den tredje sykehusenheten skal lokale hensyn til avstander og 
sykehusstørrelse vektlegges. Det legges til grunn at en vesentlig del av de akutte tilfeller, for 
de deler av døgnet hvor volumet er størst, skal kunne håndteres lokalt.   
 
Antall fødsler (400 – 500) for å opprettholde en fødeavdeling er ingen absolutt, men en 
veiledende grense. Betydelige avvik fra disse normtall forutsettes imidlertid en særskilt 
begrunnelse. I tillegg til dette må det også legges vekt på andre relevante faglige kriterier og 
forhold.  
 
Når det gjelder den akuttmedisinske virksomhet er det nødvendig, med basis i innholdet i 
høringsuttalelsene, å foreta en ytterligere gjennomgang av effekter for samhandlingen med 
førstelinjetjenesten, behovet for opprusting av ambulansetjenesten etc. Dette arbeidet er dels 
allerede satt i gang.  
 
Avstander og reisetider er kommentert fra enkelte av høringsinstansene. Det vil, som ledd i 
arbeidet med å gjennomgå de akuttmedisinske aspekter, også bli gjort de nødvendige 
avklaringer av eventuelle feil i avstander og reisetider med basis i de modeller som foreslås. 
 
Sammenfattende vurderinger:  
 
Utviklingstrekk – spesialisering og utdanning innen kirurgien:  
Det viktigste utgangspunktet for å vurdere endringer i organiseringen av den kirurgiske 
akuttberedskapen knytter seg til noen dominante utviklingstrekk innen den kirurgiske 
spesialisering. Disse faglige trender er internasjonale i sin karakter og strekker seg over flere 
tiår. Et viktig nasjonalt skille inntrådte på midten av 1990-tallet da ortopedi ble utskilt som 
egen spesialitet, og på denne siden av årtusenskiftet stilles det spørsmål ved generell kirurgi 
som egen spesialitet. Nasjonalt foreligger det nå to utredninger som peker i hver sin retning på 
dette punkt. Helse Nord RHF ser det for øvrig – ut fra flere hensyn  - som sterkt ønskelig at 
spesialiteten innen generell kirurgi opprettholdes. Å opprettholde en slik felles grunnstamme i 
den kirurgiske spesialistutdanning vil neppe kunne stanse den tiltagende (gren)spesialisering, 
men sørge for at det foreligger et forsvarlig minimum av felles ferdigheter for våre kirurger.   
Dette vil kunne være et bidrag for å sikre framtidig tilgang på fagfolk som kan arbeide ved 
mindre sykehus hvor en må takle et bredere spekter av generelle problemstillinger på tvers av 
grenspesialiteter. 
 
Den kirurgiske virksomheten ved våre lokalsykehus har gjennom hele etterkrigstiden vært 
opprettholdt av bredt utdannede generelle kirurger som behersket både bløt og hard kirurgi, 
og som i tillegg påtok seg operative oppgaver innen fødselsomsorgen. Disse kirurgene hadde 
en svært omfattende utdannelse, med et høyt antall inngrep innenfor avdelinger med bredt  
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ansvar, ekstremt lange arbeidsuker og en langvarig tjeneste som underordnet lege ved større 
sykehus før de slapp til i overlegestillinger ved mindre sykehus. Denne generasjon av kirurger 
er på vei ut, og erstattes i økende utstrekning av kirurger med mer spesialiserte faglige 
profiler.  
 
Ovennevnte utvikling representerer en så betydelig utfordring i forhold til behovene og 
forutsetningene ved våre mindre sykehusenheter, at det er nødvendig å vurdere noen mulige 
strategiske tilpasninger til denne faglige virkelighet. Det er kort sagt nødvendig for 
helseforetakene å møte utfordringen med å tilby akutt kirurgisk beredskap både innen 
bløtdelskirurgi og ortopedi.  
 
Befolkningens engasjement: 
De alternative endringsforslag som følger av arbeidsgruppenes rapport, er avgrenset til de to 
geografiske områdene (Hålogaland og Helgeland) som på forhånd har de korteste avstander 
mellom sykehusene. De simulerte beregninger viser at en reduksjon til to enheter med akutt 
kirurgisk beredskap i hvert av disse områdene fortsatt gir god tilgjengelighet sammenlignet 
med de befolkninger som sogner til henholdsvis Universitetsklinikken Nord-Norge og de to 
sykehusene i Finnmark. Likevel er det til overmål dokumentert gjennom tidligere saker der 
endringer sykehusstruktur og akuttberedskap har stått på dagsorden, at befolkningen 
mobiliserer sterkt og entydig for å få beholde etablerte tilbud. Selv i fylker med innbyrdes 
korte avstander mellom sykehusene, som i Østfold og Vestfold, demonstrerte befolkningen 
lenge sterk motstand mot slike endringer. I dette perspektivet er det ikke overraskende at 
befolkningen i Hålogaland og på Helgeland har engasjert seg til støtte for sine sykehus.  
 
Kvalitet, trygghet og nærhet: 
Med sitt fokus på kvalitet vil Helse Nord RHF ivareta kravene til medisinsk forvarlighet. I 
tillegg må det søkes etter løsninger som kommer befolkningens behov for opplevelse av 
trygghet i møte. Vår klare policy om å opprettholde den indremedisinske beredskap – som 
omfatter langt større volum og gjennomgående ivaretar mer tidskritiske pasientgrupper - er 
uttrykk for at dette hensynet til nærhet og trygghet vektlegges høyt. Det kan ikke sterkt nok 
understrekes at det innen Helse Nord overhodet ikke foreligger noen (skjult) agenda for å 
redusere den medisinske akuttberedskap, enn si legge ned noen av de eksisterende 
sykehusenheter.  
 
Modifiserte føringer: 
I styresaken fra februar ble det vedtatt at de lokale arbeidsgruppene skulle prioritere utredning 
av hel eller delvis beredskap ved ett sykehus i tillegg til det sykehus som er benevnt som 
ressurssykehuset i foretaket. Innenfor denne prioriterte utredning skulle følgelig ett av 
sykehusene innen hvert av de to berørte foretakene være uten kirurgisk beredskap. 
Konsekvensene av en slik ordning ville være at befolkningen i dette sykehusets nedslagsfelt, 
selv for enkle kirurgiske vurderinger og inngrep måtte oppsøke annet sykehus. Helse Nord 
RHF vil gjennom denne saken modifisere denne føring, og anbefale at de lokale 
arbeidsgruppene i sluttføringen av sine utredninger legger til rette for at samtlige enheter har 
delvis kirurgisk beredskap. Det vises her til Sosialkomiteens inst. S. nr. 300(2000-2001) Om 
akuttmedisinsk beredskap hvor det bl.a. heter: 
 
”Flertallet viser til at forholdene for kirurgisk beredskap er i sykehus er annerledes enn 
indremedisinsk beredskap. Særlig ved enkelte små sykehus utføres det få øyeblikkelig hjelp 
inngrep på kvelds- og nattetid, slik at den omfattende kirurgiske beredskapen sjelden er i 
bruk. Flertallet har merket seg at Regjeringen har stilt krav til de regionale helseutvalg om å 
gå gjennom dagens sykehusstruktur med sikte på å få i stand en bedre arbeids- og  
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funksjonsfordeling mellom sykehusene. I denne sammenheng vil flertallet peke på behovet for 
å rasjonalisere den kirurgiske beredskapen. Der forholdene ligger til rette for det kan 
sykehusene skille mellom den indremedisinske og kirurgiske beredskapen. Flertallet vil peke 
på at små sykehus kan ha indremedisinsk beredskap selv om de ikke har en kirurgisk 
beredskap. Komiteen mener det er nødvendig med en viss legevaktberedskap ved alle sykehus 
for å kunne ta seg av brudd og enkle skader og gi nødvendig stabilisering før videre transport 
til et annet sykehus. Erfaringene viser at de fleste øyeblikkelig-hjelp operasjoner gjelder 
enklere skader, og at en slik beredskap vil kunne ta hånd om svært mange av de som trenger 
kirurgisk øyeblikkelig hjelp”. 
 
En slik beredskap kan være mer eller mindre omfattende, avhengig av pasientunderlag og 
avstand til nærmeste alternative sykehus. Det kan dreie seg om kirurgisk dagberedskap 5 
dager i uken (Røros sykehus), eventuelt døgnberedskap 4-5 dager i uken.  Beredskapen kan 
videre tenkes å ha ulikt nivå og innhold. Alternative former for vurderings- og 
stabiliseringsberedskap bør også utredes. De lokale arbeidsgruppene anbefales m. a. o. å søke 
løsninger der enheter uten full kirurgisk akuttberedskap likevel kan gi et tilbud til en vesentlig 
del av de kirurgiske akuttpasientene i sitt nærområde.   
 
Noen forskjeller mellom Helgeland og Hålogaland:  
Det er noen forskjeller mellom Hålogaland og Helgeland som det er verd å merke seg.  
Befolkningsunderlaget i Hålogaland er mer enn 30 prosent høyere enn på Helgeland. 
Dessuten er avstandene mellom ytterpunktene i Hålogaland noe større, samtidig som den 
største sykehusenheten i Hålogaland er mer sentralt lokalisert enn tilfellet er på Helgeland. 
Videre finnes den enheten som har det desidert minste befolkningsunderlaget på Helgeland. 
Selv om disse ulikhetene ikke er dramatiske, kan de innebære at de to arbeidsgruppene søker 
noe forskjellige løsninger på sine respektive utfordringer. For særlig små enheter vil det 
eksempelvis være naturlig å avgrense den kirurgiske akuttberedskap til dagtid.  
 
Fødselsomsorgen:  
Både i mediedebatten og i enkelte høringsuttalelser har det vært reist spørsmål om kravene 
om 4-500 fødsler i Helsetilsynets veileder er å betrakte som absolutte og fikserte størrelser. 
Det vises her til Sosialkomiteens Innstilling Snr.300(2000-2001) Om akuttberedskapen hvor 
det bl.a. heter: 
 
”Komiteen har merket seg at kravene til vaktberedskap for å opprettholde en fødeavdeling på 
et faglig forsvarlig nivå for ulike personellgrupper, er relativt omfattende… 
 
Komiteen mener derfor det er nødvendig å differensiere fødeavdelingene med hensyn til hvor 
og hvilke kvinner som bør henvises til fødeavdelinger med bredere kompetanse, og at det skal 
foregå en seleksjon av fødende…. 
 
Komiteen vil understreke at det overordnede mål for fødselsomsorgen må være at det 
fremdeles skal tilbys et desentralisert fødetilbud, og at den skal holde en god og forsvarlig 
standard…. 
 
Komiteen mener at fødselsomsorgen må differensieres, og at den skisserte nivåinndelingen 
må gjøres gjeldende, ikke bare veiledende, for planleggingen og organiseringen av 
fødselsomsorgen. Komiteen fremmer følgende forslag: 
 
 Stortinget ber Regjeringen gjøre Statens Helsetilsyns nivåinndeling for fødselsomsorgen 
gjeldende for planleggingen og organiseringen av fødselsomsorgen”. 

 
 

11 



 
 
I Helse Nord har disse vært betraktet som veiledende, hvilket innebærer et tolkningsrom der 
også andre hensyn må kunne vektlegges. På den annen side bør det være grenser for avvik i 
forhold til denne veiledende normen, jfr. høringsuttalelse fra Nasjonalt råd for 
fødselsomsorg(side 9 pkt. 3.2.2), uten at vi i denne saken tar stilling til hvor denne grensen 
går. Forutsetningen om at en fødeavdeling innebærer krav til kvalifisert operativ 
døgnberedskap er imidlertid ufravikelig.  
 
Andre sammenhenger og hensyn som må avklares nærmere: 
Selv om denne saken dreier seg om kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg, må det også 
gjøres vurderinger om konsekvenser for øvrige funksjoner ved de enkelte sykehusenheter, for 
eksempel i forhold til anestesi- og intensivfunksjonen, den akuttmedisinske kjeden og i 
forhold til elektiv virksomhet. Slike vurderinger vil bli gjort, dels i parallell med og dels i 
etterkant av arbeidet med å avklare akuttfunksjonene. Fagdirektøren i Helse Nord er derfor i 
ferd med å etablere arbeidsgrupper som skal utrede og avklare slike tilgrensende spørsmål.  
Noen av disse spørsmål vil bli nærmere berørt i den saken som fremmes for Helse Nord-styret 
i juni d.å. I den saken må noen av forutsetningene for iverksettelse av eventuelle endringer i 
kirurgiske akuttberedskap og fødselsomsorgen drøftes. Det kan dreie seg om spørsmål som 
tidsperspektiv og milepæler for gjennomføring, eventuelle overgangsordninger etc. Det 
erkjennes at endringer på dette feltet ikke bare knytter seg til vedtak, men til organisk 
utvikling og tilpasning i forlengelsen av noen initiale bevegende grep.    
 
Videre saksgang - iverksetting med mer. 
Med de justerte føringer som måtte følge av vedtak i Helse Nord-styret 10. april, skal de 
lokale arbeidsgruppene fullføre sitt arbeid. På grunnlag av disse lokale rapportene skal 
foretaksdirektørene i de to berørte helseforetakene fremme saker for sine respektive styrer. 
Behandlingen i foretaksstyrene forutsettes avsluttet innen 30. mai. Deretter skal Helse Nord 
RHFs administrasjon foreta en samlet vurdering av det bredspektrede premissgrunnlag som 
må ligge til grunn for den saken som skal fremmes for Helse Nord-styret i juni.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret viser til premisser og vedtak i sak 18-2003, og vil i tråd med vedtakspunkt 2 i 
forannevnte sak komme med følgende presiseringer for det videre arbeid i de lokale 
arbeidsgruppene og den etterfølgende behandling i de aktuelle helseforetaksstyrene: 
 

1. For å imøtekomme behovet for mer tid til de lokale prosessene, vedtar styret i Helse 
Nord RHF å utsette fristen for styrebehandling på HF-nivå til 30. mai.  

 
2. Føringen fra styresak 18-2003 i Helse Nord RHF, om at supplerende utredninger 

skulle baseres på forutsetningen om at ett av sykehusene i Hålogalandssykehuset HF 
og Helgelandssykehuset HF skal være helt uten kirurgisk akuttberedskap, oppheves. 
Denne modifiserte forutsetningen om at også den tredje sykehusenheten gis en 
kirurgisk akuttberedskap, der spesifikke lokale hensyn til avstander og 
sykehusstørrelse er vektlagt, bygges inn i det videre utredningsarbeid i de aktuelle 
helseforetakene.  

 
3. For særlig små enheter med relativt kort avstand til alternativt sykehus, bør den 

kirurgiske akuttberedskapen i hovedsak begrenses til dagtid.    
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4. Arbeidsgruppene bør utrede hvordan helseforetakene gjennom etableringer av felles 

akuttmottak (FAM), telemedisinske ordninger og eventuelle andre virkemidler kan 
styrke den generelle beredskap for vurdering og stabilisering ved enheter uten full 
kirurgisk beredskap. 

 
5. Styret i Helse Nord RHF vil understreke betydningen av at både utredninger og 

oppfølgende beslutninger i helseforetakene legger til rette for at den samlede 
kirurgiske kompetanse i de ulike enhetene utnyttes på en god måte.  

 
6. Det forutsettes poliklinisk og elektiv kirurgisk virksomhet ved samtlige enheter, men 

omfang og innhold for denne virksomheten må avklares nærmere på grunnlag av en 
systematisk gjennomgang av kompetanse-, kapasitets- og beredskapsmessige 
forutsetninger. De lokale arbeidsgruppene inviteres til å komme med forslag til slike 
løsninger, men det forutsettes ikke at gruppene sluttfører denne gjennomgangen som 
del av sitt arbeid.  

 
7. Ved vurderinger av spørsmålet om fødestue eller fødeavdeling, oppfatter styret i Helse 

Nord det ene av Helsetilsynets kriterier, knyttet til fødselstallet (4-500 fødsler per år), 
som veiledende og ikke som noen absolutt grense. Vesentlige avvik fra disse normtall 
forutsetter en særskilt begrunnelse. 

 
 
 
Bodø, den 7. april 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
 
 Einar Hannisdal 
 Fagdirektør 
 
 
Vedlegg: Høringsprosessen 
 Tabell høringsuttalelser 
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Høringsprosessen 
 
1. Helse Nord styrets tidligere vedtak 
 
Styret gjorde i sak 18-2003  i møte 24. februar 2003 følgende vedtak om høringsprosess og 
saksbehandling: 
 
Styrets vedtak: 
 
1. ”Styret i Helse Nord RHF vurderer de avgitte rapporter om organisering av kirurgisk 

akuttberedskap og fødselsomsorg som relevante og nyttige premisser for det videre arbeid 
med disse problemstillinger. I tråd med reformens forutsetninger forutsettes et helhetlig 
regionalt perspektiv lagt til grunn i det videre arbeid med denne saken. 

 
2. Fordi saker av denne karakter har allmenn interesse, legges det opp til en god og åpen 

prosess som gir offentligheten innsyn, både i forhold til saklig innhold og videre 
håndtering fram til beslutning. Det legges til rette for at ytringer om disse saksforhold 
skal få komme til uttrykk og inngå som del av beslutningsunderlaget. For å skaffe et 
bredest mulig grunnlag for den endelige beslutning om hvordan tjenestene skal 
organiseres i Helse Nord, sendes de avgitte rapporter på høring hos berørte parter. I 
høringen inviteres til å komme med synspunkter og vurderinger både i forhold de faglige 
premisser og de konkrete løsningsalternativer som målbæres i rapportene. I høringsbrevet 
redegjøres for hvordan saken skal håndteres videre både på foretaks- og RHF-nivå. Det 
inviteres derfor til å komme med synspunkter også på håndteringsmåten. Høringsfristen 
fastsettes til 1. april 2003. Styret i Helse Nord RHF vil i etterkant av høringen få seg 
forelagt en sak der materialet fra høringsrunden presenteres og vurderes. Det vil i 
styresaken også vurderes å komme med mer formaliserte føringer for den videre saksgang 
fram mot beslutning.  

3. ……. 
 
1. Styret i Helse Nord sluttbehandler denne saken i møte den 19.juni d.å. Denne 

styrebeslutning skal gjøres på grunnlag av en samlet og bred vurdering, der lokale 
styrevedtak, fagrapporter, høringsuttalelser og arbeidet i lokale arbeidsgrupper inngår i 
vurderingsgrunnlaget”.  

 
2. Høringsuttalelsene - hovedsynspunkter. 
 
I det følgende er noen aspekter fra flere av høringsinstansene oppsummert under følgende 
avsnitt: 

 Opplevelse/trygghet i befolkningen 
 Faglig forsvarlighet 
 Akuttmedisinske aspekter 
 Avstander/reisetid/tilgjengelighet 
 Andre merknader 

 
For hvert avsnitt gis et sammendrag av de viktigste anmerkninger til de fremlagte rapporter, 
og deretter Helse Nords kommentarer til disse. Direkte sitater er merket med kursiv. 
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2.1. Opplevelse/trygghet i befolkningen. 
 
Å ha et sykehus med full akuttberedskap innen både indremedisin, kirurgi og fødselshjelp, 
anses å være det beste alternativet for befolkningen. Det er en sterk og grunnleggende 
oppfatning at geografisk nærhet til akuttkirurgisk behandling er helt avgjørende i livreddende 
behandling og gir trygghet. At lokalsykehus redder liv, fremføres med full tyngde også av 
fagpersoner ved flere av sykehusene.  
 
Det er videre gjennomgående i de uttalelser som ønsker å opprettholde dagens akuttberedskap 
i kirurgi, at befolkningen er engstelig for at en nedbygging av kirurgisk akuttberedskap og 
fødeavdelinger betyr første skritt mot nedleggelse av sykehuset, alternativt at det blir omgjort 
til sykestue. Vefsn kommune sier: ”Vefsn kommune kan vanskelig tro at sykehuset kan 
beholdes uten akutt kirurgisk beredskap”. Hadsel formannskap sier: ” Slik vi ser det, er 
fjerning av akuttberedskapen i realiteten en omgjøring av Hålogalandssykehuset Stokmarknes 
til sykestue”. Samtlige av de kommunene som frykter at et bortfall av akutt kirurgi medfører 
en nedbygging av sykehuset til sykestue, antar også at nedbygging vil forsterke dagens 
rekrutteringsproblemer. Videre er det en frykt for at dagens anestesilegefunksjon kan bli 
nedlagt, og at uten denne står intensivavdelingen og dermed hele øyeblikkelig hjelp 
funksjonen i indremedisin i fare.  
 
Helse Nords kommentar: 
Helse Nord RHF har forståelse for at de foreslåtte endringene i akutt/føde beredskapen skaper 
uro i befolkningen. Det er klart at Helse Nord så langt ikke har greid å formidle et budskap 
om mulige fordeler ved noe lenger transport til større sykehus kombinert med styrking av 
innholdet i de akuttmedisinske tjenester i hvert helseforetak. Fra enkelte fagfolk vises det til 
enkelttilfeller hvor det sannsynliggjøres at lokalsykehus er livreddende. Når det framstilles 
som om tilbud skal bli borte, er det forståelig at dette kan skape økt utrygghet. 
Spesialisthelsetjenesten mangler gode styringsdata på effekten av at en pasient får behandling 
på det ene eller andre nivå(for eksempel ut fra dødelighet). For nyfødte er det en systematisk 
gjennomgang av dødsfall i ulike sykehusavdelinger. Hensikten er å overvåke kvalitet og 
kontinuerlig se etter ledd i behandlingskjeden i sykehus som kan styrkes, og dermed redusere 
dødeligheten. Det er Helse Nords oppgave å skape trygghet og aksept for 
spesialisthelsetjenestens tilbud i vår region. Det må derfor på alle nivå legges større vekt på å 
kunne dokumentere ulike effekter av sykehusbehandling. 
 
I tråd med St.meld. 43: ”Akuttmeldingen” er hensynet til behovet for å øke kapasiteten innen 
indremedisinske og geriatriske tjenester noe av bakgrunnen for å redusere innsatsen innenfor 
kirurgisk beredskap. Det vises her til Sosialkomiteens Inst. S nr.300(2000-2001) om 
Akuttmeldingen hvor det heter bl.a. følgende: 
 
”Komiteen har merket seg at det i tiden framover vil bli flere øyeblikkelig hjelp innleggelser 
og økt press på de indremedisinske avdelingene. Komiteen mener derfor det ikke må foretas 
noen endringer når det gjelder den akuttmedisinske beredskapen i indremedisin ved 
sykehusene….” 
 
Helse Nord har ingen intensjoner om å nedlegge et eneste sykehus eller å omgjøre dem til 
sykestuer. Tvert i mot er det nødvendig å styrke de indremedisinske avdelinger og 
tjenestetilbud i landsdelen. Helse Nord mener dette er fullt mulig i et sykehus uten akutt 
beredskap i kirurgi og føde, og vil utrede dette nærmere. Det finnes allerede i dag sykehus i 
Norge med elektiv kirurgi uten beredskap, men full indremedisinsk avdeling med 
akuttberedskap (Ski sykehus). Dette dreier seg ikke bare om en styrking av indremedisin, men  
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også av de tre fagområdene geriatri, rehabilitering og psykiatri, som tidligere har hatt en noe 
”lavere status” i medisinen og dermed ledsagende ressursknapphet. Frigjorte kirurgiske senger 
kan da gå til disse svært trengende pasientgrupper, samt til planlagte kirurgiske inngrep. Helse 
Nord registrerer med en viss undring at ingen av høringsuttalelsene peker på hvordan 
underkapasitet for andre grupper enn akutt kirurgi/føde kan kompenseres. 
 
Høringsinstansenes bekymring for at sykehus skal bli nedlagt som følge av at den kirurgiske 
akuttberedskapen forsvinner, kan være avledet av sviktende rekruttering til disse sykehusene. 
Helse Nord ser på god rekruttering av fagfolk til de minste sykehusene som en kritisk 
suksessfaktor for å skape levedyktig fagmiljøer her. Videre er det en økende grad av 
subspesialisering innen kirurgi, som gjør at vi om noen år risikerer å stå uten dagens generelle 
kirurger. Samtidig er det slik at dagens kirurger i stor grad vegrer seg for å ta ansvaret for 
fødselsomsorgen, og den kirurgiske forening har anbefalt sine medlemmer å avstå fra å gå 
fødevakter pga risikoen for erstatningssøksmål. Fødeavdelingene ved de fleste av våre 
lokalsykehus er i dag avhengige av at kirurger går fødevakter. Det kan ikke påregnes at 
generelle kirurger i framtiden vil påta seg dette ansvaret. Videre skaper delingen av ortopedi 
og bløtkirurgi allerede i dag et problem med hensyn til vaktberedskapen. Disse forhold er 
trolig den største trusselen i forhold til en framtidig opprettholdelse av de små 
lokalsykehusene.  
 
2.2. Faglig forsvarlighet. 
 
Flere høringsuttalelser reiser spørsmålet om det er faglig forsvarlig å fjerne akuttberedskapen. 
Fylkesmennene i Finnmark og Nordland har avgitt høringsuttalelser. I uttalelsen fra 
fylkesmannen i Nordland drøftes forsvarlighet: ”Det er Helsetilsynet som forvalter 
definisjonen av hva som til enhver tid er forsvarlig helsetjeneste. Det er imidlertid tjenesteyter 
som må dokumentere at tjenesten er forsvarlig. Når Helse Nord har fattet endelig beslutning 
om framtidig organisering av fødselsomsorg og kirurgisk akuttberedskap, men før den legges 
frem for foretaksmøtet, kan denne beslutning, dersom det ønskes, forelegges for Helsetilsynet 
for vurdering av om forsvarlighetskravet anses oppfylt”. 
 
Nordland Legeforening sier i sin uttalelse: ” For å motvirke noen av de problemene som er 
skissert, ser vi en omlegging til drift med begrenset kirurgisk beredskap som et alternativ. Ved 
vakttjeneste i ukedagene kombinert med elektiv kirurgi kan dette gi en effektiv drift av 
avdelingene. Kirurgisk tjeneste uten vaktbelastning i helgene vil sannsynligvis være attraktivt 
for mange spesialister.” Videre i uttalelsen heter det: ” Som en faggruppe med stor 
innvirkning på helsetilbudet i regionen har vi forståelse for at det også i vårt område må 
komme endringer som kan oppfattes som truende for de pasientgrupper det vil angå.”og 
videre ”Vi mener derfor det vil være mest forsvarlig å endre tilbudet gradvis gjennom en 
begrenset reduksjon i kirurgisk beredskap, og derigjennom også gi mulighet til større støtte til 
en ”modifisert fødestue”. 
 
Når det gjelder fødselsomsorgen har Nasjonalt Råd for fødselsomsorg gitt uttalelse til 
rapporten om fødselsomsorg. De sier: ” Rapporten fra Helse Nord har i hovedsak lagt de 
vedtatte faglige kravene til fødeinstitusjoner til grunn for gjennomgangen av 
fødselsomsorgen, og delvis for utformingen av alternativene.” De sier videre: ” Det er grunn 
til å understreke at det ligger en faglig begrunnelse bak kravet om 4-500 fødsler pr. år. 
Hovedpoenget er at fødeavdelinger som skal yte operativ fødselsomsorg bør ha et minimum 
behandlingsvolum for å opprettholde nødvendig kompetanse hos legene, og for det øvrige 
personalet.” og lenger ned i uttalelsen ”Det er imidlertid rådets vurdering at 400 fødsler må  
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betraktes som et grenseområde, og at avvik fra dette må begrunnes og kompenseres for i hvert 
enkelt tilfelle.”   
 
Den Norske Jordmorforening uttaler om den faglige virksomheten ved fødestuer: ” Fødestuer 
er i utgangspunktet et godt alternativ og virkemiddel i bestrebelsene på å opprettholde et 
desentralisert fødselstilbud. Nyere forskning har som kjent dokumentert oppsiktsvekkende 
gode resultater ved fødestuer, der rammevilkårene er lagt til rette. Ved en grundig faglig og 
forsvarlig seleksjonsprosess gjennom svangerskapet klarer en å skille den normale fødsel fra 
den kompliserte.” 
 
Helse Nords kommentarer: 
 
Helse Nords har en lovbestemt plikt til å sørge for at befolkning får et forsvarlig helsetilbud. 
Dersom man hevder at nedleggelse av akutt beredskap ved for eksempel Stokmarknes 
sykehus er faglig uforsvarlig, ville dette måtte ha større aktualitet for andre geografiske 
områder i Helse Nord (Troms og Finnmark) med lengre avstander og mer besværlig reise til 
nærmeste sykehus. Debatten aktualiserer nettopp spørsmålet om allerede eksisterende 
helsetjeneste er faglig uforsvarlig (for eksempel i Alta). Alta helsesenter med jordmorstyrt 
fødestue betjener nærmere 30.000 innbyggere med 16 mil til nærmeste sykehus.  Helse Nord 
vil gjennom de modeller som velges sikre at tilbudet er faglig forsvarlig. Dette spørsmålet vil 
også bli forelagt tilsynsmyndigheten for uttalelse.  
 
Når det gjelder debatten om hvorvidt det er faglig forsvarlig med omlegging til fødestue, 
legger Helse Nord til grunn at det ligger grundige utredninger og stor faglig ekspertise bak de 
tidligere studier som førte til Stortingets vedtak om faglige retningslinjer for fødselsomsorgen 
i Norge. Nasjonalt Råds vurderinger må tillegges stor vekt og deres uttalelser omkring de 
aktuelle områdene som Helse Nord har foreslått endringer for, går enda lenger enn våre 
forslag om faktiske omlegginger.  
 
 
2.3. Akuttmedisinske aspekter 
 
Svært mange av de kritiske merknadene til rapportene går ut på at det først og fremst er 
hensynet til de akutte skader/traumer som gjør at en må ha en heldøgns beredskap i kirurgi 
ved alle sykehus. De faglige argumentene for dette går i første rekke ut på at tidsaspektet er 
vesentlig i forhold til skadebegrensning og at primærhelsetjenesten ikke kan forutsettes å 
ivareta den akutte, stabiliserende og livreddende behandling. Således vil flere dø unødvendig.  
 
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) gir i hovedsak full tilslutning til rapportenes 
konklusjoner. Det begrunnes bl.a. med at den økende spesialisering innen kirurgiske fag 
tvinger frem en slik funksjonsfordeling mellom sykehus. Som vedlegg til UNNs uttalelse er 
det en tilleggsuttalelse fra 4 leger ved anestesiavdeling ved UNN om kirurgirapporten. Her 
rettet flere kritiske merknader. Man mener det er feil i tallgrunnlaget, at en rekke forhold 
innen den akuttmedisinske virksomhet ved bortfall av kirurgisk akuttberedskap ikke er 
drøftet, at tilbudet til traumepasienter er for dårlig utredet, og at rapporten bryter med 
moderne retningslinjer for verdien av initial stabilisering av for eksempel traumepasienter.   
Det sies bl.a. i uttalelsen: ”Den kompetanse lokal kirurgisk beredskap representerer kan ikke 
uten videre overtas av 1.linjetjenestens aktører.” og videre: ”Disse kirurgiske 
nødprosedyrene kan ikke utsettes. Utvalget ser bort fra at en traumepasient etter slik 
stabiliserende kirurgi på et lokalsykehus nettopp blir (innen visse grenser) tidsuavhengig og  
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kan tåle å vente litt (for eksempel pga værproblemer) på overflytting til et sentralsykehus for 
endelig kirurgi i stabil fase”.    
 
Norsk sykepleierforbund sier i sin uttalelse: ” Mulighetene til å lykkes med livreddende/akutt 
førstehjelp innen kirurgi eller fødselsomsorg i en ambulanse, er stor jo kortere avstand det er 
til nærmeste sykehus med dette tilbudet. I mange kommuner er mangelen på høykvalifisert 
helsepersonell (leger og sykepleiere) så stor, at dette er med på å øke risikoen for alvorlige 
konsekvenser i transport av risikopasienter.”  
 
 Helse Nords kommentarer: 
 
Det er, som enkelte av høringsinstansene påpeker, nødvendig med en nærmere gjennomgang 
av tallgrunnlaget for skadepasienter. Dette vil det bli tatt fatt i sammen med representanter for 
ulike fagmiljø i landsdelen. For øvrig rokker ikke de påpekninger ved tallgrunnlaget som er 
kommet ved hovedkonklusjonene om at det her dreier seg om meget lave volumer 
(øyeblikkelig hjelp innleggelser og andel opererte). Helse Nord mener at innspillene fra 
anestesilegene ved UNN er nyttige og kan brukes i den videre og mer detaljerte prosess hvor 
ulike alternativer drøftes. Det var ikke intensjon i første fase å lage en ”gjennomtenkt plan for 
hvilke minimumsfunksjoner som skal sikres i de lokalsamfunn som mister sin akuttkirurgiske 
beredskap”. En konkret gjennomgang av den akuttmedisinske beredskap må gjøres lokalt 
basert på tilgjengelige ressurser og transportavstander.  Det vil gi noe ulike modeller for 
beredskap, basert på primærhelsetjeneste, ambulansetjeneste, lokalsykehus og eventuelt 
luftambulanse. Kvaliteten i behandlingstilbudet vil være avhengig av hele den 
akuttmedisinske kjede, med primærhåndtering på skadested av det lokale akuttmedisinske 
team, kommunelege i vakt og ambulansetjeneste, eventuelt supplert av luftambulansetjeneste.  
 
Helse Nord vil i samarbeid med fagmiljøene kartlegge ulike modeller for traumeomsorg med 
fokus på alle ledd i kjeden. Et interessant eksempel er Alta som har utviklet traumeberedskap 
basert på primærhelsetjeneste, ambulanse- og luftambulansetjeneste i samarbeid med 
Hammerfest sykehus gjennom Bestprosjektet. Helse Nord satser på samhandling med - og 
kompetanseoverføring til primærhelsetjenesten, ambulanse- og nødmeldetjenesten samt det 
fagmiljøet som eksisterer i lokalsykehus. Økt satsing på felles akuttmottak, interkommunale 
legevaktsløsninger, og en kvalitetsheving av ambulansetjenesten er allerede vedtatt i styret.  
Helse Nord mener at en målrettet innsats med kompetanseheving i primærhelsetjenesten og 
ambulansetjenesten, og en bedret organisering av arbeidet med traumer i hele 
behandlingskjeden inkludert lokalsykehus og traumesenter vil, innenfor visse tidsrammer, 
kunne oppveie endringene ved redusert kirurgisk akuttberedskap ved enkelte sykehus..  
 
2.4. Avstander/reisetid/tilgjengelighet. 
De høringsinstanser som kommenterer avstander og reisetid krever opprettholdelse av dagens 
tilbud, fordi en redusert kirurgisk akuttberedskap gir økt reisetid for deler av befolkningen og 
derfor gir et dårligere tilbud enn dagens tilbud. Kommuner som allerede i dag har lengre 
avstand enn de kommuner som får forlenget avstand til sykehus med kirurgisk akuttberedskap 
påpeker at dersom det gjøres endringer i akuttberedskapen som rammer kommuner med lange 
avstander/reisetid, kreves det endringer i ambulanseberedskap og legevaktsordninger. 
Det påpekes bl.a. i høringsuttalelse fra Den Norske Jordforening at ansvaret for ledsagelse ved 
økt transporttid for fødende kvinner må avklares. De sier: ”Behovet for slik følgetjeneste er i 
flere off. utredninger understreket som essensielt ved transporttid over en time. En kvalitativ 
god følgetjeneste må tilrettelegges av den kommunale jordmortjeneste, slik at en kan oppnå 
en faglig forsvarlig fortløpende vurdering av den fødende og at en i hastesituasjoner kan sikre  

 
 

18 



 
 
en følgetjeneste som gir trygghet under ev. transportfødsler. DNJ er av den oppfatning at på 
dette området er mye ugjort og uavklart.” 
 
Det kommenteres fra Tysfjord kommune at reisetid fra Tysfjord ikke er tatt med i rapportene. 
Det gjøres oppmerksom på de reelle reisetider og at det i dag er kortere tid fra Drag til Narvik 
enn til Bodø, selv om en er avhengig av fergetransport. Tysfjord er en av de kommunene som 
har lengst reisetid til sykehus pr. i dag og det beklages at dette ikke er belyst i rapportene. 
Brønnøy og Sømna påpeker også de lange avstander og vanskelige kommunikasjonsforhold 
som gjelder for disse områder, og det kreves at en tar hensyn til dette i valg av de løsninger 
som Helse Nord foretar. De vanskelige værforhold og klima som kan gi dårligere regularitet i 
ambulansetjenesten, særlig i vintermånedene påpekes av flere høringsinstanser. 
 
Helse Nords kommentar: 
 
Kapittel 4 i rapporten om kirurgisk beredskap tar for seg vurderinger av avstander og reisetid. 
Disse vurderingene tar høyde for kommuner med lange avstander i beregninger av 
transportindeks og forslag til alternative løsninger. Disse kommunene, som i dag har lengst 
avstand til sykehus vil fortsatt ha lengst avstand til sykehus ved de foreslåtte endringer. De 
kommunene som anfører økt avstand som et argument mot endringer av dagens tilbud, vil 
ikke få lengre tid/avstand til sykehus enn det kommunene i dagens ytterkanter av 
lokalsykehusområdene har. Det er ikke vanskelig å skjønne at dette ikke oppfattes som noe 
godt svar hos de som får lengre avstander, men det er allikevel et mål på om noe er forsvarlig 
eller ei. Helse Nord anser utviklingen innen kirurgi med subspesialisering, små volum på 
enkelte diagnoser samt den vanskelige rekrutteringen til de mindre sykehusene, som viktige å 
være i forkant av.  Slik at vi kan styre utviklingen mot levedyktige og kompetente fagmiljø i 
stedet for at utviklingen styrer oss inn i tilfeldige og uheldige strukturer. Vi ser problemene 
med økt reisetid og vil legge vekt på at den endelige løsningen tar sikte på og forutsetter en 
optimalisering av ambulanse- og nødmeldetjenesten både når det gjelder kvalitet og kapasitet 
for de som ikke kan få sitt tilbud ved det nærmeste sykehus.  
 
Avstands- og transporttidsberegninger vil alltid stå sentralt i diskusjonen omkring endringer i 
helsetilbudet, spesielt i en region som Nord-Norge. Utfordringen er å fremstille dette slik at 
publikum får et korrekt og realistisk bilde av hvilke ulemper en reduksjon i sykehusenes 
akuttilbud påfører befolkningen, samtidig som det pedagogiske aspektet i varetas.  
Uansett hvilken modell man velger for å anskueliggjøre problemet, må fremstillingen bygge 
på noen konkrete avstands- og tidsberegninger. I dette arbeidet ble det først gjort forsøk på å 
innhente transporttider fra tjenestens utøvere. Resultatet var svært sprikende, tidsangivelsene 
fra forskjellige instanser kunne avvike med opp mot 50 % for samme strekning. 
Vi har derfor valgt å bygge arbeidet på mer objektive parametere. Beregningene er basert på 
bakketransport (bil/båt/bilferge) etter dagens veinett, fergestrekninger og ambulansebåter. For 
biltransport er det i henhold til vanlige normer regnet en kjørehastighet på 60 km/t. For 
ambulansebåter er transporttiden vurdert av mannskapet på de forskjellige båtene, eller fra 
lokal AMK. Omlasting bil/båt er satt til 10 minutter alle steder. For fergene er transporttiden 
lik oppgitte rutetider i rutetabellene. Det er ikke regnet inn ventetid på ferge. Det er ikke tatt 
hensyn til samtidighetskonflikter, alle beregninger er basert på at ressursene til enhver tid er 
ledige. 
 
En viktig del av beslutningsgrunnlaget i saker som angår akuttmedisinske tjenester er en 
forståelse av hvor lenge man kan transportere pasienter uten at behandlingsresultatet 
forringes. Vanligvis opererer man i slike sammenhenger med krav om at de fleste i 
befolkningen skal kunne betjenes innenfor gitte tidsrammer. Selv med dagens desentraliserte  
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sykehusstruktur ligger enkelte småsamfunn 4-5 timer fra sykehus. Lange transporttider for 
slike marginale grupper må man akseptere for at de akuttmedisinske enheter skal få et 
meningsfullt pasientgrunnlag. 
 
I vår fremstilling har vi derfor valgt å se på gjennomsnittlig transporttid for befolkningen i de 
enkelte kommuner, i stedet for avstanden til ytterpunktene. Vi har dessuten laget tabeller som 
viser hvor stor del av befolkningen som kan nå sykehus etter gitte tider. Ut av dem kan man 
lese hvor mye transporttiden øker for eksempelvis 90 % av innbyggerne dersom sykehusenes 
akuttilbud endres. En slik fremstillingsmåte gir mer informasjon enn en oppstilling av de mest 
ekstreme avstandene. 
 
2.5.  Andre merknader: 
 
Kommunene på Sør-Helgeland påpeker faren for at mange helgelendinger vil bruke sykehuset 
i Namsos dersom akuttberedskapen forsvinner fra Sandnessjøen. Allerede i dag har vi 
utfordringer knyttet til å beholde helgelendingene i Helse Nord. Antallet gjestepasienter i 
Namsos har lenge vært et økonomisk problem og Helse Nord erkjenner at vi har en stor 
utfordring knyttet til å utvikle kvalitativt gode tjenester i landsdelen som kan få flere til å 
velge behandling innen våre helseforetak. Vi vil derfor se det som hensiktsmessig å etablere 
gode tjenestetilbud sør for Korgfjellet og har av denne grunn, og av hensyn til befolkningen i 
dette området, prioritert å utrede at to av enhetene innen Helgelandssykehuset HF får 
opprettholde akutt kirurgisk beredskap. 
 
Det er også kommet kritiske merknader til at det vil bli en stor økning av transportbehov og at 
dette kan bli enda dyrere enn dagens drift. Det kritiseres også at de økonomiske 
konsekvensutredningene mangler i de to rapportene fra Helse Nord.  
 
Helse Nord har laget et mandat for de to prosjektene, akutt kirurgi og fødselsomsorg, som la 
opp til to faser i arbeidet. Konsekvensutredninger av kostnadseffektivitet er forutsatt 
utarbeidet i fase to, som ledd i de helseforetaksspesifikke prosjektgruppenes utredningsarbeid. 
Dette fordi beregning av økonomiske konsekvenser forutsetter at det er tatt noen valg. Vi har 
også sett at de framtidige løsninger kan bli dyrere enn dagens pga økte transportkostnader. 
Utgangspunktet for beregning av de framtidige kostnader ved å opprettholde mange små 
sykehus med parallelle vaktteam innenfor de kirurgiske fag, vil også måtte være 
utgangspunktet for vurderingene av kostnadseffektivitet, og dette regnestykket er ikke belyst 
fra høringsinstansene. 
 
Når det gjelder ledsagertjeneste for gravide/fødende kvinner under transport, er dette et 
område som er uklart i dag og som Stortinget har bedt om en utredning på. Helse Nord er 
kjent med at slik utredning vil bli foretatt av nasjonale myndigheter og vi setter vår lit til at 
denne gir de nødvendige avklaringer på området. 
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Trykte vedlegg:  
 
1. Styrets vedtak i sak: 
 
Styret gjorde i sak 18-2003 følgende vedtak: 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vurderer de avgitte rapporter om organisering av kirurgisk 

akuttberedskap og fødselsomsorg som relevante og nyttige premisser for det videre arbeid 
med disse problemstillinger. I tråd med reformens forutsetninger forutsettes et helhetlig 
regionalt perspektiv lagt til grunn i det videre arbeid med denne saken. 

 
2. Fordi saker av denne karakter har allmenn interesse, legges det opp til en god og åpen 

prosess som gir offentligheten innsyn, både i forhold til saklig innhold og videre 
håndtering fram til beslutning. Det legges til rette for at ytringer om disse saksforhold skal 
få komme til uttrykk og inngå som del av beslutningsunderlaget. For å skaffe et bredest 
mulig grunnlag for den endelige beslutning om hvordan tjenestene skal organiseres i 
Helse Nord, sendes de avgitte rapporter på høring hos berørte parter. I høringen inviteres 
til å komme med synspunkter og vurderinger både i forhold de faglige premisser og de 
konkrete løsningsalternativer som målbæres i rapportene. I høringsbrevet redegjøres for 
hvordan saken skal håndteres videre både på foretaks- og RHF-nivå. Det inviteres derfor 
til å komme med synspunkter også på håndteringsmåten. Høringsfristen fastsettes til 1. 
april 2003. Styret i Helse Nord RHF vil i etterkant av høringen få seg forelagt en sak der 
materialet fra høringsrunden presenteres og vurderes. Det vil i styresaken også vurderes å 
komme med mer formaliserte føringer for den videre saksgang fram mot beslutning.  

 
3. Parallelt med høringen igangsettes et supplerende utredningsarbeid i de helseforetak som 

– både i følge rapportene og styrets foreløpige vurderinger – er mest aktuelle for 
endringer. Det gjelder Hålogalandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Dette 
arbeidet igangsettes, ikke for å foregripe konklusjoner, men for å ytterligere kvalifisere 
grunnlaget for framtidige beslutninger. Alternativet med opprettholdelse av dagens tilbud 
innen kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg er kjent og trenger ingen utredning. 
Styret i Helse Nord RHF vil derfor i sin utredningsbestilling til de aktuelle foretak anmode 
om at noen av de alternativer som er skissert i rapportene blir særlig fokusert.  Dette skal 
ikke utelukke noen alternativer i forhold til endelig beslutning. Styret vil likevel anmode 
om at utredning av det mest ytterliggående alternativet – som innebærer å sentralisere 
både akutt kirurgi og fødeavdeling til bare ett sykehus i hvert foretak - blir gitt lavest 
prioritet. Det supplerende utredningsoppdrag som i første omgang ønskes prioritert, bør 
bygge på følgende premisser:   

 
a. Tilbudene innen kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg opprettholdes ved de 

sykehusene som allerede ved etableringen av helseforetakene høsten 2001 ble 
utpekt som ressurssykehus i de respektive helseforetak. Det gjelder Rana sykehus i 
Helgelandssykehuset HF og Harstad sykehus i Hålogalandssykehuset HF. Det 
forutsettes at disse sykehusene har akutt-tilbud innen både ortopedi og 
bløtdelskirurgi.  
 

b. Enda ett av sykehusene i hvert av foretakene opprettholder full eller delvis 
beredskap (Jfr. modell 2 i kirurgirapporten) innen akutt kirurgi.  
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c. Det opprettholdes et fødetilbud ved samtlige av de enhetene som i dag har 
fødeavdelinger, men noen av disse vurderes omgjort til jordmorstyrte fødestuer.  
 

d. Full kirurgisk akuttberedskap er en forutsetning for at et sykehus kan opprettholde 
en fødeavdeling. 
 

e. Ved forslag om enheter for akutt kirurgisk beredskap forutsettes bl.a. følgende 
hensyn vektlagt: avstander/reisetider, transportindeks, utnyttelse av total kapasitet i 
helseforetaket, driftsutgifter, samt bygningsmessige standarder og 
investeringsbehov.  

 
4. Styrets bestilling om ovennevnte utredning (jfr. punkt 3) utføres av lokale arbeidsgrupper i 

det enkelte helseforetak. Disse arbeidsgruppene forutsettes forsterket med inntil 4 eksterne 
ressurspersoner oppnevnt av Helse Nord RHF. Administrasjonen i Helse Nord RHF vil, i 
samråd med de to berørte helseforetakene, sørge for at den nødvendige analyse- og 
økonomikompetanse tilføres de lokale arbeidsgrupper.  

 
5. Styrene i Hålogalandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF skal innen 20. mai ta 

stilling til forslag til løsninger innen det enkelte helseforetak. 
 
6. Nasjonalt skjer det endringer i måten spesialisthelsetjenesten organiseres på. Styret ber 

administrasjonen ta problemstillingen opp med nasjonale myndigheter med sikte på å 
utvikle utdanningsmodeller som er fleksible i forhold til nye organisasjonsmodeller for 
spesialisthelsetjenesten. Styret ber administrasjonen kartlegge konsekvensene og mulige 
løsningsmodeller for utdanningsvirksomheten av alternative modeller for organisering av 
kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg. Dette gjelder både i forhold til 
spesialistutdanning for leger og utdanning av enkelte spesialsykepleiere. 

 
7. Styret i Helse Nord sluttbehandler denne saken i møte den 19.juni d.å. Denne 

styrebeslutning skal gjøres på grunnlag av en samlet og bred vurdering, der lokale 
styrevedtak, fagrapporter, høringsuttalelser og arbeidet i lokale arbeidsgrupper inngår i 
vurderingsgrunnlaget.   

 
 

22 



Tabell høringsuttalelser angående fremtidig organisering av akutt/ fødetilbudet i Helse Nord. 
 
 Støtter 

endringer  
Støtter endringer m/ 
enkelte forbehold 

Krever opprettholdelse 
av dagens tilbud 

Påviser 
mulige feil 

Kommentarer 

Kommuner 
- Brønnøy  
- Dønna 
- Sømna 
- Vefsn 
- Hadsel 
- Leirfjord 
- Sortland 
- Narvik 
- Alstadhaug 
- Andøy 
- Rana 
- Hattfjelldal  
- Grane 
- Tranøy 
 
- Alta  
- Nordreisa 
- Tysfjord 

 
- Ballangen 
- Træna 
- Harstad 
- Narvik kommunes bystyre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
  
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er ikke riktig at Andøy fødestue er nedlagt 
 
Krever at samhand. m/primærhelsetj. styrkes  
 
Reagerer på endring i opptaksområdet  Ønsker 
ikke overflytting til UNN. 
Tar kun stilling til Finnmark  
Uttalelse fra Sonjatun Helsesenter (fødestue) 
Transporttider - tas til etterretning, ellers positiv 
hvis det etableres kompenserende tilbud  
Nødvendige kompenserende tiltak må foreligge 

Politiske partier 
- Nordland Senterparti 
- Narvik SV 
- Kystpartiet 

  
 

 
X 
X 
X 
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Brukerorganisasjoner 

- Sortland revmatikerforening 
- Andøy diabetesforening 
- Narvik brukerutvalg 
- Sykehusets Venner Stokm.n 
- Sam.arb.utv. for eldrerådene i 

Vesterålen og Lødingen 
- Andøy revmatikerforening 
- Nasjonalforeningen for 

folkehelsen, Nordland 

 
 
 

 
 

 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
 

  
 

Regionråd 
- Salten regionråd 
- Ordførere i Narvik sykehus 

nedslagsfelt 
- Lofotrådet 
- Sør- Helgeland regionråd 
- Vesterålen regionråd 
- Indre Helgeland regionråd 
- Sør- Troms regionråd 
- Helgeland Regionråd 

 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 

  
 
X 
 
 
X 
X 
X 
 
X 

  
 
Krever utredning av full beredskap v/alle sykeh. 
 
Anbefaler Lofotmodellen mht. fødselsomsorg 
 

Primærhelsetjenesten 
- Primærlegene i Vefsn 
- Kommunelegene i Lofoten 
- Kommunelegen i Steigen 
- Kommunelegene i Mo i Rana 

Mosjøen og Bø i Vesterålen 

 
 
X 
X 

  
X 
 

  
 
Anbefaler Lofotmodellen mht. fødselsomsorg  
 
Kommentarer knyttet til prosessen 

Helseforetakene 
- Universitetssykehuset 
- Nordlandssykehuset 

 
X 

  
 

 
 

 
 
Det er ikke riktig at Steigen fødestue er nedlagt 

Universitet og høgskoler 
- Medisinsk fakultet UIT 

   
X 

 
 

 
Frykter for å miste 20 praksisplasser 

Statlige etater 
- Fylkesmannen i Finnmark 
- Nasjonalt Råd for 

fødselsomsorg 
- Fylkesmannen i Nordland 

 
X 
X 
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Arbeidstakerorganisasjoner og 
ansatte grupperinger 

- Den norske jordmorforening,  
avd. Troms og Nordland 

- Tillitsvalgte v/Helgelandssyk, 
Mosjøen 

- Harstad Jern og metall 
- Norsk sykepleierforbund i  

Helse Nords nedslagsfelt  
- Nordland legeforening 
- Norsk Helse – og sosialforb. 

og Norsk Kommuneforbund i 
Helse Nords nedslagsfelt  

- Yngre Legers for. Narvik  
- Musikernes fellesorg. – Nordl 
- Ansatte fagfolk v/Stokmarkne 
- Legerådet v/Stokmarknes syk 
- Jordmødrene v/Stokmarkness 
- Legerådet v/ Narvik sykehus 
- Jordmødrene v/Narvik sykeh. 

  
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 
 
X 
X 
 
 
X 
 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

  
 
Betinger kvalifisert følgetjeneste og 
interkommunalt samarbeid. 
 
 
 
Mener konsekvensene ikke er tiltrekkelig utredet 
 
Ønsker en gradvis reduksjon i kir.beredskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
62 innkomne høringssvar totalt 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 7.4.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 33-2003  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 10. april 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. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 7. april 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 7.4.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 33-2003/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 10. april 2003 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 7.4.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 33-2003/2  INFORMASJON FRA KST. ADM. DIREKTØR  
 TIL STYRET 
 

Møtedato: 10. april 2003 

 
Legges frem muntlig av Kst. adm. direktør. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 7.4.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 34-2003  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 10. april 2003 

 
Det vil bli referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, regionkontor Nord av 2. april 2003 

ad. åpne styremøter i Helse Nord RHF.   
2. Brev fra Norges Kvinne- og Familieforbund av 24. mars 2003 ad. Stortingets ansvar for 

de fødende.   
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til etterretning. 
 
 
Bodø, den 7. april 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 7.4.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 34-2003/1  BREV FRA LANDSFORENINGEN FOR HJERTE- OG  
 LUNGESYKE, REGIONKONTOR NORD AV 2. APRIL  
 2003 AD. ÅPNE STYREMØTER I HELSE NORD RHF. 
 

Møtedato: 10. april 2003 

 
Se vedlagt kopi. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 7.4.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 34-2003/2  BREV FRA NORGES KVINNE- OG  
 FAMILIEFORBUND AV 24. MARS 2003 AD.  
 STORTINGETS ANSVAR FOR DE FØDENDE. 
 

Møtedato: 10. april 2003 

 
Se vedlagt kopi. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 7.4.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:   
 

 

STYRESAK 35-2003  EVENTUELT 
 

Møtedato: 10. april 2003 
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	Høringsprosessen

